
 

VRAGEN T.B.V. VRAGENHALFUUR 
Oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 29 november 2022 
 

Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO 

1 Marienne van 

Dongen-

Lamers 

GBV Met verbazing hebben we kennisgenomen van het krantenbericht vanmorgen waaruit bleek 

dat ouderinitiatieven in beschermd wonen flink gekort gaan worden op hun tarieven. Het 

bijzonder tarief dat we in 2018 regionaal overeengekomen zijn, wordt in de nieuwe 

Eindhovense verordening met 1 pennenstreek doorgehaald zonder overleg met de betreffende 

ouderinitiatieven. We hebben contact gehad met de regionale stichting voor ouderinitiatieven 

RPSW en met Petra Ros, voorzitter van Woondroom, een van de twee ouderinitiatieven in 

Veldhoven die zwaar geraakt gaan worden door dit voorgenomen Eindhovense besluit. Zij 

hebben ons op de hoogte gebracht van hun inbreng richting Eindhoven en richting u.  

 

Aangezien deze aangepaste verordening morgenavond 22 november op de Eindhovense 

raadsagenda staat om 17:00 uur, hebben we vanuit GBV hierbij de volgende zeer urgente 

vragen voor u: 

 

1. Wat is er volgens u aan de hand? 

2. Was het bij u bekend dat het speciaal tarief voor ouderinitiatieven geannuleerd zou 

worden? Zo ja, vanaf wanneer? 

3. Waarom is er geen overleg met de belanghebbende partijen geweest, zoals RPSW en 

Woondroom in Veldhoven? 

4. Welke stem heeft u gehad in dit hele verhaal? Besluitvorming in Eindhoven over dit 

onderwerp zal zeker voorafgegaan zijn door een ambtelijk en een bestuurlijk overleg 

beschermd wonen om draagvlak voor deze maatregel te krijgen, nemen we aan. 

5. Hoe denkt u zelf dit probleem op te gaan lossen, nu de plek voor in ieder geval voor drie 

jongeren in beschermd wonen niet meer betaald kan worden? Als er niets verandert, 

komen zij immers op straat te staan.  

6. Wat zijn de mogelijkheden die nog openstaan om iets aan deze voorgenomen 

besluitvorming van Eindhoven te veranderen? 

7. En hoe geeft u hierin de gemeenteraad van Veldhoven positie, want we nemen aan dat de 

meeste fracties geen voorstander zijn van het sluiten van ouderinitiatieven voor 

beschermd wonen binnen de WMO.  

 

 



 

2 / 2 

Deze vragen roepen vooral op tot onmiddellijke actie. De beantwoording horen we graag de 

eerstvolgende raadsvergadering van u, alsmede wat u er inmiddels aan gedaan heeft. Wij zien 

uit naar uw reactie.   

 

2 Piet Wijman D66 Onderwerp "Beschermd wonen" 

 

In het ED van 21 november wordt melding gemaakt van een korting voor verschillende 

oudergroepen in Eindhoven, Waalre, Best en Veldhoven. Eindhoven is voor beschermd wonen 

regiegemeente. 

D66 heeft hierover de volgende vragen  

1. is het college vooraf betrokken bij of geïnformeerd over deze maatregel? 

2. hoeveel oudergroepen/cliënten betreft dit in Veldhoven? 

3. wat kan Veldhoven doen ter noodzakelijke bescherming en ondersteuning van deze 

kwetsbare mensen? 

 

3 Maarten 

Prinsen 

HvV Onderwerp: Regio Deal 

 

Vanuit Hart voor Veldhoven zijn wij zeer verbaasd dat de Regiodeal waar toch ruim 1,5 

miljard euro beschikbaar komt zich nagenoeg alleen richt op projecten op uiteenlopend terrein 

in Eindhoven en de regiogemeenten hier nagenoeg niet van mee profiteert. 

1. Vraag is nu of we als Veldhoven en andere regiogemeenten actief betrokken zijn bij het 

ophalen van mogelijke projecten in de andere gemeenten dan alleen Eindhoven ? 

2. Vraag is ook of wij als Veldhoven en de meeste andere regiogemeenten nu achter het net 

vissen ? 

 

 

4 Tavita van 

Galen 

GBV Onderwerp: Nachtopvang en Pendeldienst 

 

Via deze weg vragen we de portefeuillehouder om komende vergadering een update te geven 

over de nachtopvang en vooral over de pendeldienst. 

 

 

 


