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Technische vragen:

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
In het hoofdkader wordt nadrukkelijk gesproken over samenspraak,
verwachtingsmanagement actieve betrokkenheid.
Omdat dit een ontwikkeltraject is ofwel een leerproces voor alle betrokkenen, is het zeer
relevant dat ook de raad kennis neemt van de gelopen samenspraakprocessen.
Vraag: beschikbaarstelling van de evaluaties zoals vermeld onder doelstelling 1.
Antwoord: Elk samenspraakproces dat door samenspraakregisseurs wordt begeleid, wordt
intern en praktisch geëvalueerd. Het gaat dan over de uitvoering. Als de samenspraak heeft
plaatsgevonden bij een onderwerp waarvoor de raad bevoegd is, dan krijgt de raad het
resultaat en conclusie van de samenspraak bij het raadsvoorstel en -besluit.
Onder doelstelling 1 op pg 15 staan 4 samenspraakprocessen met naam genoemd.
3 van deze zijn grote thema's en hebben een directe relatie met debatten in de raad, de
'Inrichtingstekening Slot-Oost' is van een ander niveau.
Vraag: waar/wanneer is hiervan de 'opdracht van de raad' ontstaan en hoe wordt hierover
naar de raad gerapporteerd?
Antwoord: Samenspraak vindt niet alleen in opdracht van de raad plaats. De inrichting
van een gebied is uitvoering, geen bevoegdheid van de raad, en daarom is geen opdracht
nodig noch wordt een procesvoorstel aan de raad voorgelegd. De resultaten worden op
dit moment alleen aan de deelnemers teruggekoppeld.
Als we aan de slag gaan met de visie op participatie kunnen we ook over de rol van de
raad spreken.
2.1.5: Er is voor 300K aan huur kwijtgescholden bij sportaccommodaties en culturele
instellingen; zijn deze door de raad geaccordeerd?
Antwoord: In Burap I 2021 is een noodfonds corona door de raad geaccordeerd tot een
bedrag van C 850 (taakveld 0.8). Deze noodfonds is oa voor de genoemde kwijtschelding van
huur.
2.1.8:
a. Er zijn in totaal 261 nieuwe woningen gerealiseerd terwijl er 400 zijn afgesproken
bij de woondeal: gaarne een verklaring hiervoor.
Antwoord: We sturen aan op een productie van 2000 woningen in de 5jaarsperiode 2020 t/m 2024. De woningbouwversnelling kent een aanloopfase.
Als we op moment X ingrijpen in projecten, dan heeft dat pas 1 tot 3 jaar later
invloed op de woningproductie. De productiecijfers voor 2022 zijn wel wat lager
dan gehoopt, wat te maken heeft met vertraging in de realisatie van Huysackers.
Ook de lange doorlooptijd van de procedures bij de Raad van State (o.a.
bestemmingsplan Kransackerdorp Zilverackers) hebben zo invloed op de
uiteindelijke productie.
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In grote lijnen zien we al een groei van de productie. In de periode voor de
woondeal lag het niveau immers op zo'n 150 woningen per jaar. Op basis van de
plannen die nu in voorbereiding zijn, verwachten we de komende twee of drie
jaar een grotere productie te kunnen realiseren. Dit hebben we echter niet
geheel onder controle. Ontwikkelingen in de bouwkosten, tekorten aan
materialen en arbeidskrachten en de impact van (bezwaar en beroep in)
ruimtelijke procedures zijn niet of maar beperkt te beïnvloeden.
b. Er zijn in maart 2021 afspraken gemaakt met de woningbouwcoöperaties: wat
houden die afspraken op hoofdlijnen in?
Antwoord: Deze afspraken zijn uiteindelijk niet tot stand gekomen. De oude
afspraken (2021-2025) blijven van kracht. Deze zijn al eerder met de raad
gedeeld.
c. Nadeel grondexploitaties woningen; Kransakkerdorp; 1.450K waarvan 850K door
teveel genomen winst; gaarne een verklaring en een nadere onderbouwing
hiervoor. Antwoord: De verwachte opbrengsten en kosten zijn bijgesteld.
Hierdoor is in eerdere jaren teveel winst genomen tot een bedrag van C 850.
Conform de BBV regeling moet dit worden teruggenomen. Ook was het niet
mogelijk om de geraamde winst in 2021 C 600 te realiseren.
d. Bij de vergunningen is een nadelig saldo van 153K; waarom is er meer ingehuurd
dan dat er vraag was c.q. waarom was bijstelling naar aanleiding van de
tegenvallende vraag niet mogelijk?
Antwoord: Er is geen tegenvallende vraag. De lagere inkomsten worden
veroorzaakt doordat de omvang per vergunning kleiner is.
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Wegen.
Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de systematiek van het rationele
wegbeheer van CROW.
Om dit beheer te laten functioneren worden de data in een geautomatiseerd systeem
opgeslagen. Dat systeem kent algoritmen waarmee (indicatief) wordt bepaald welke
onderhoudsmaatregelen nodig zijn om het wegennet op basisniveau te houden.
Ook bevat het systeem registratie van uitgevoerd onderhoud, ook als dat niet planmatig is
geweest.
Verder is het invoeren van inspectieresultaten van essentieel belang om het systeem goed te
laten functioneren.

Vraag: wordt voldaan aan alle vereisten om het systeem volledig te benutten?
Antwoord: Het systeem is, in combinatie met eigen inspecties en eigen waarnemingen,
voldoende gevuld om een goede inschatting te maken.
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Vraag: is het ontbreken van een weginspectieronde na 2016 een risico op disfunctioneren
van het systeem?
Antwoord: Het ontbreken van een weginspectieronde na 2016 is geen risico op
disfunctioneren van het systeem. In 2020 is het beheerplan wegen vernieuwd, er is geen
sprake van achterstallig groot onderhoud.
Vraag: groot onderhoud is planmatig voorzien en 'dus' gebaseerd op de algoritmes van het
beheersysteem. In hoeverre zijn de genoemde stortingen in de voorziening betrouwbaar,
gelet op de meest actuele inspectie uit 2016?
Antwoord: De genoemde stortingen in de voorziening zijn betrouwbaar. In 2020 is het
beheerplan wegen vernieuwd en zijn de stortingen geactualiseerd.
Openbaar groen.
Beleidskader: het beleidskader dateert uit 2009. In dat jaar is het groenbeleidsplan 2009
2019 opgesteld dat nog niet is geactualiseerd.
Inmiddels zijn we dus 13 jaar verder en een heleboel ervaringen rijker.
Onder andere zijn discussies gevoerd over het onderhoudsniveau van bijvoorbeeld de
omgeving van Museum 't Oude Slot. Het A niveau is hier gewenst.
Daarnaast is er vaker sprake geweest van achterstanden in het bestandsbeheer die zouden
worden ingelopen.
Als voorbeelden: het bomenbestand (excl bossages) en de lijst beschermde bomen (1998)
Vraag: wanneer wordt een nieuw groenbeleidsplan voorgelegd?
Antwoord: Door tekort aan capaciteit en het inbrengen van nieuwe ontwikkelingen (klimaat,
biodiversiteit etc.) verwachten we dit voor te leggen in 2023/2024.
Vraag: wanneer zijn de beheerbestanden actueel?
Antwoord: Het bomenbestand is actueel en de lijst met beschermde bomen wordt
geactualiseerd bij het groenbeleid.
2.2.5:
a. Inkoop: Wat is het percentage aan inkoop die gerealiseerd is middels Europese
aanbestedingen ten opzichte van het totaal aantal inkopen? En idem in absolute cijfers.
Antwoord: Wij hebben momenteel geen totaaloverzicht van alle inkopen die in naam van de
gemeente Veldhoven zijn aangegaan en kunnen dus niet het aandeel Europees t.o.v. het
totaal aangeven.. Een nieuw en centraal contractbeheersysteem staat nog steeds op de
planning, maar is door opstart problemen in de bestaande applicatie en is door
capaciteitsproblemen en door andere prioriteiten in de organisatie vooruit geschoven.
Alle inkopen die Europees dienen te worden aanbesteed worden door BIZOB begeleid.
- In 2021 zijn er 10 aanbestedingen Europees aanbesteed. 3 Europese aanbestedingen
individueel voor Veldhoven. 7 Europese aanbestedingen op basis van gezamenlijke
aanbestedingen met andere gemeente die aangesloten zijn bij Bizob.
b.

Met betrekking tot de verplichting tot Europees aanbesteden heeft er een onrechtmatige
inhuur plaatsgevonden van 358K( 116K + 89K + 153K):

1. Is de raad over deze onrechtmatige daad op de hoogte gesteld?
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Antwoord: Nee, niet eerder dan nu in deze eerste
rechtmatigheidsverantwoording.
2. Wie heeft deze beslissing genomen?
Antwoord: Aannemend dat u doelt op de passage uit de jaarrekening: 'Deze
inhuur, alsmede de ingekochte ingenieursdiensten, betreffen bewuste
besluiten in afwijking van Europese aanbestedingsregels'. Deze beslissing is
genomen d.m.v. een collegebesluit.
Wat de fiscale adviesdiensten betreft is het geen expliciet besluit geweest
maar een gevolg van een opdracht die groter is gebleken dan oorspronkelijk
verwacht. Achteraf kan geconcludeerd worden dat deze aanbesteed had
moeten worden. De opdracht is overigens Europees aanbesteed eind 2021.
3. Waarom duurt deze voort tot aan het einde van het project?
Antwoord: Dit betreft alleen de kosten gemaakt tbv de inhuuropdracht
kempenbaan Oost en West. Daar heeft het college toe besloten zoals staat
toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering in het jaarverslag: " In deze gevallen
heeft het belang van een tijdige en kwalitatieve oplevering van Kempenbaan
Oost en West zwaarder gewogen dan de rechtmatigheidseisen bij deze
aanbestedingstrajecten." Zoals gezegd geldt dit niet voor de fiscale
adviesdiensten, die is eind 2021 Europees aanbesteed en niet meer
onrechtmatig.
4. Welke risico's zijn hiermee gemoeid?
Antwoord: Er zijn grofweg 2 risico's te benoemen bij ten onrechte niet
Europese aanbesteedde opdrachten:
a. Aantekening accountant. De accountant zal deze
onrechtmatige inhuur binnen de controle als onrechtmatig
aanmerken. Er is een marge die je als onrechtmatige
opdrachten mag hebben op je begroting en zolang het totaal
hiervan deze marge niet overschrijdt, krijg je wel een
goedkeurende verklaring.
b. Reactie vanuit de markt. Als andere Leveranciers dit vernemen
dan kunnen ze hier bezwaar tegen maken, waarna de
gemeente hoogstwaarschijnlijk verplicht zal worden de
diensten alsnog Europees aan te besteden. Dit is een situatie
die in de praktijk niet al te vaak voorkomt.

