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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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onderwerp  : Beantwoording art. 42-vragen Senioren Veldhoven over het niet correct naleven van 

de gemeentewet en reglement van orde van de gemeente Veldhoven  
 
 

     

 

Geachte mevrouw Van Hulst, beste Jolanda, 

 

In uw brief van 9 december, en in een brief van 16 december met aanvullende uitleg 

bij de brief van 9 december jl., stelt u namens de fractie van Senioren Veldhoven 

vragen over het niet correct naleven van de gemeentewet en reglement van orde van 

de gemeente Veldhoven. De vragen zijn gesteld aan de burgemeester. 

 

Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan. 

 

1. Graag horen wij van u waarom aan alle politieke partijen van de 

gemeenteraad van Veldhoven de laatste vergaderstukken, van de 

Algemene Beschouwingen, zeker al op donderdag 2 november 2021 is 

verstuurd maar naar Senioren Veldhove pas op maandag 6 november 

2021 om 18.23? 

Aanvullende uitleg in de brief van 16 december jl.: Art. 19 van de Gemeentewet 

zegt dat de stukken tegelijkertijd met de oproep ter inzage gelegd moet worden. 

Lukt dat niet dan heeft de voorzitter nog 48 uur de tijd om de stukken te 

verspreiden onder de LEDEN dus niet maar een gedeelte van de LEDEN. 

 

Antwoord:  

Het betreft hier de concept-moties en – amendementen die fracties van plan zijn in te 

dienen tijdens de algemene beschouwingen van 8 en 9 november jl. Deze moties en 

amendementen worden door de fracties, via de griffie, verstrekt op basis van 

vertrouwelijkheid en collegialiteit. Senioren Veldhoven heeft in de 

presidiumvergadering van 15 september jl. aangegeven om op 1 november geen 

concept-moties en -amendementen te zullen verstrekken aan de andere fracties. De 

moties en amendementen zijn op 2 november aan de fracties verstrekt die hebben 

aangegeven wel moties en amendementen aan elkaar te verstrekken. Deze moties en 

amendementen waren de aangekondigde versies, die nog niet definitief waren en ze 

waren niet openbaar. De CDA-fractie heeft aangegeven geen moties en 

amendementen in te dienen, maar wel mede-indiener te kunnen zijn van moties en 

amendementen van andere fracties. 
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Na 2 november zijn er aanpassingen aangebracht in de moties en amendementen. Op 

6 november zijn de aangepaste moties en amendementen, via de griffie, naar alle 

fracties gestuurd. Op dat moment had ook de fractie van Senioren Veldhoven een 

motie over een ‘Beleidsnota senioren’ aangekondigd. 
 

Artikel 19 lid 2 Gemeentewet gaat over voorstellen die op de agenda van een 

raadsvergadering staan. Onder voorstellen worden verstaan concrete raadsvoorstellen 

en eventueel daarbij behorende documentatie. De aangekondigde moties en 

amendementen zijn geen stukken die door de voorzitter van de raad worden 

verspreid. De aangekondigde moties en amendementen worden, via de griffie, op 

basis van een collegiale uitwisseling door de fracties aan elkaar verstrekt. Zij zijn ook 

niet openbaar. 

 

2. Wat is de reden dat art. 19 lid 2 van de gemeentewet en art. 13 lid 1,2 en 

3 van het reglement van orde van de gemeente Veldhoven met voeten 

getreden wordt? 

 

Antwoord: 

Zie het antwoord dat gegeven is op de eerste vraag. 

 

3. Wat is de reden dat art. 23 lid 5 van de gemeentewet en art. 36 van het 

reglement van orde is van de gemeente Veldhoven de laatste 3 jaar is 

genegeerd.  

Aanvullende uitleg in de brief van 16 december jl.: De raadsbesluiten staan niet op 

het RIS of waar dan ook. Bij raadsbesluiten staat daarom: ‘geen documenten 
gevonden’, omdat ze er niet zijn!!!!! In 2011 werden er al opnames gemaakt en 
vanaf 2019 staan er ineens geen raadsbesluiten meer op het RIS zoals de 

gemeente wet voorschrijft art. 23 lid 5. 

  

Antwoord: 

Op het RIS staan alle raadsbesluiten bij de betreffende agendapunten. Alle besluiten 

zijn gepubliceerd.  

 

Art. 23 lid 5 gaat over een besluitenlijst; ‘De raad maakt de besluitenlijst van zijn 
vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar’.  
 

De besluitenlijst maakt onderdeel uit van het Resultatenoverzicht van de 

raadsvergadering. Het resultatenoverzicht wordt bij de betreffende vergadering op het 

RIS geplaatst. Dit is in de gemeente Veldhoven de gebruikelijke wijze waarop de 

besluiten openbaar worden gemaakt. 

 

Aanvullende uitleg in de brief van 16 december jl.: Vastgestelde notulen worden door 

de voorzitter en de griffier ondertekend > wordt dus niet gedaan want er zijn geen 

notulen. Deze vastgestelde notulen worden op de website geplaats en elektronisch 

beschikbaar gesteld > wordt dus niet gedaan want er zijn geen notulen. 

 

Antwoord: 

Sinds enige jaren zijn er inderdaad geen uitgeschreven notulen meer. De ‘videotulen’, 
beeld en geluid van de hele vergadering, zijn in de plaats gekomen van de 

uitgeschreven notulen. 

 

Het Reglement van Orde van de raad zal aan het begin van de nieuwe raadsperiode 

worden geactualiseerd. Het Reglement zal ook in terminologie, daar waar nodig, 

worden aangepast aan de actuele situatie. 
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Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

  
 

 

Godfried Wasser Marcel Delhez 

griffier burgemeester  

 

 

 

 


