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Raadsn/et/ws
Raad blij met onverwachte 
‘plus’ over boekjaar 2021

p

Dat leverde complimenten op vanuit de raads- 
bankjes, maar die waren toch vooral bedoeld 
voor het vorige college van B&W. Al mocht wet
houder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) ze 
toch in zijn zak steken, omdat hij ook in het vorige 
college al de gemeentelijke penningen beheerde. 
Maar kritische opmerkingen over de Jaarstukken 
2021 waren er ook.

Zo memoreerde Jurre van der Velden (GBV) het 
tegenvallend aantal woningen dat vorig jaar is 
opgeleverd: 260 in plaats van de gehoopte 350. 
Waarvan slechts 9,20/) sociale huur. De bouw- 
grondexploitatie in de nieuwbouwwijk Zilver- 
ackers leverde minder op dan verwacht en enkele 
beleidsplannen, waaronder de Woonvisie, wach
ten door capaciteitsgebrek nog op afronding.

Peter Saris (VVD) wees erop dat de externe in
huur verder is gestegen naar 11,3 procent. Het 
aantal geweldsmisdrijven ging ook omhoog en 
vaker zorgen ‘verwarde personen’ voor overlast. 
Hetzelfde geldt, constateerde nieuw raadslid Erik 
Simonse (D66), voor de eveneens toegenomen 
complexe jeugdzorg.

Zorgen in Oerle over komst zorgvilla’s
Dorpsvereniging Oerle is niet blij met de mogelijke bouw van een tweetal zorgvilla’s met 86 
woningen voor dementerenden. Dat liet mevrouw Moniek van den Wildenberg tijdens een 
inspreekbeurt weten aan de raad.

Zijdoelde op voorgenomen bouwprojecten 
van de bouwbedrijven Moeskops (zorgvilla 
met 36 plaatsen aan de Zandoerleseweg) en 
T. van Kasteren (zorgvilla met 50 plaatsen aan 
de St. Janstraat). Ze bieden alle plaats aan de
menterende senioren.

Volgens mevrouw Van den Wildenberg passen 
deze zorgcomplexen, die vooral voor men
sen van elders worden gebouwd, niet bij het 
dorpse karakter van Oerle. “Wij hebben hier 
behoefte aan betaalbare huizen. Woningen 
voor starters en senioren uit ons eigen dorp." 
Zij vroeg de raad om beide projectontwikke
laars te verzoeken hun plannen voor zorgvil
la’s te herzien en voor genoemde doelgroepen 
goedkope woningen te bouwen.

Bouwplan Bossebaan
Een andere inspreker, Joep Roijers, kwam te

rug op het grote bouwplan op de hoek Burg. 
Van Hoofflaan - Bossebaan. De Raad van Sta
te heeft zich inmiddels uitgesproken over de 
vele zienswijzen, en wel in het voordeel van 
de gemeente. Er ligt nu dus ook goedkeuring 
voor het meest omstreden planonderdeel, het 
36 meter hoge appartementengebouw op de 
plaats van de oude Rabobank.

Roijers zei te snappen dat er geen draai van 
180 graden van college of raad meer valt 
te verwachten, “hoewel ik in het nieuwe 
coalitieakkoord zeker goede intenties zie wat 
betreft de aanpak van burgerparti
cipatie”. Wel laakte hij het gebrek 
aan inlevingsvermogen bij bestuur
ders. “Zet betrokken inwoners met 
hun zienswijzen niet op voorhand 
opzij, maar plaats hen hoger in de rij 
dan projectontwikkelaars!”

Veldhoven
Op dinsdag 21 juni vergaderde de gemeenteraad. Deze avond 
stond vooral in het teken van de behandeling van de jaarstukken 
en de kadernota, en het afscheid van de griffier van de raad en 
de benoeming van de nieuwe tijdelijke griffier.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Onverwachts goede financiële jaarcijfers over boekjaar 2021 zorgden voor opgewekte gezichten 
in de gemeenteraad. Het eind vorig jaar nog verwachte tekort van 1,6 miljoen euro bleek door di
verse meevallers te zijn omgebogen naar een positief resultaat van 194.000 euro. De 8 ton hogere 
uitkering uit het Gemeentefonds hielp flink mee, terwijl ook de Wmo minder kostte dan verwacht.

Invloed Covid-pandemie
Wethouder Rooijakkers liet niet na om enkele 
successen uit het voorbije jaar te noemen, zoals 
de sterk verbeterde bereikbaarheid door de aan
sluiting A67 en verdubbeling Kempenbaan-West. 
“Bij de toegenomen inhuur van externen speelt 
corona een grote rol. De pandemie zorgde voor 
een hogere werkdruk en meer uitval. En voor een 
groot wegenproject als de Kempenbaan is nu 
eenmaal expertise van buiten nodig.”

Volgens burgemeester Marcel Delhez is het aan
tal meldingen van verwarde personen weliswaar 
toegenomen, maar die zijn niet allemaal uniek; 
doorgaans komen er meerdere meldingen binnen 
over één persoon. “Onze wijk-GGD’ers doen hierin 
goed werk, waardoor het probleem beheersbaar 
blijft.” De toename van geweldsmisdrijven speelt 
landelijk en vooral in de grote steden. In Veldho
ven zijn er volgens Delhez ‘gelukkig geen grote 
excessen’.

Godfried Wasser stopt 
als griffier
Het eigenlijke afscheid is pas op 5 juli, maar de raad zwaaide 
‘zijn’ griffier al enkele weken eerder uit. Godfried Wasser (63) is 
na een dienstverband van 18,5 jaar gestopt als raadsgriffier van 
Veldhoven. De man die met zijn kleine griffie-team alle raads
fracties met raad en daad terzijde staat, werd met een ovatie, 
bloemen en een reischeque uitgeluid.

Raadsleden Tavita van Galen en Piet Wijman van de werkgevers- 
commissie benadrukten dat de deur van deze ‘bourgondische’ 
griffier altijd open stond voor individuele raadsleden, of ze nu voor 
advies kwamen of om een motie voor te bereiden. In de lange pe
riode vanaf maart 2004 heeft hij vijf burgemeesters, tientallen wet
houders en meer dan honderd raadsleden meegemaakt. Hij heeft 
mede het dualisme in het Veldhovense gemeentebestuur vormge
geven. (Sinds 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de 
raad - red.).

Godfried Wasser gaf de raad nog mee om meer tijd te besteden 
aan politiek écht relevante zaken. “Van de ongeveer honderd on
derwerpen die de raad per jaar passeren, bestaat zo’n 800Zo uit ha- 
merstukken. Probeer je te concentreren op de overige raadsvoor
stellen, waardoor je je tijd efficiënter kunt besteden. En treed vaker 
buiten de raadzaal, ga op locatie vergaderen. Daar wordt het raads
werk echt leuker door!”

Nieuwe griffiers
Aan het begin van de vergadering werd een nieuwe raadsgriffier 
beëdigd in de persoon van Balth de Winter. Hij bekleedde die post 
eerder in Leerdam. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van (voor
lopig) zes maanden. Deze termijn kan worden verlengd.

Tegelijk werd ook een plaatsvervangend griffier Z raadsadviseur 
benoemd, en wel Henny van Soest. Ook zijn benoeming is tijdelijk. 
Hij vervangt de huidige raadsadviseur Iris van Velthoven die de ko
mende maanden afwezig is.

Weinig vuurwerk rond
Kadernota 2023
Terwijl de Kadernota andere jaren nog wel eens voor vuurwerk 
zorgt, was het merendeel van de raad er ditmaal snel mee klaar. 
De Kadernota 2023 bracht als opstap naar de behandeling van 
de begroting 2023 - 2026 weinig nieuws. De reden is eenvoudig: 
het eind mei aangetreden college van B&W had te weinig tijd om 
op deze nota het stempel van het coalitieprogramma te druk
ken.

“Een beleidsarm document, waarin het nieuwe college nauwelijks 
richting aangeeft. Hopelijk wordt richting begroting snel duide
lijk waar we u op af kunnen rekenen”, vatte oud-wethouder en nu 
GBV-raadslid Mariënne van Dongen samen. Toch komt de Kader
nota op verzoek van enkele fracties in juli weer op de agenda bij de 

besluitvorming.


