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AMENDEMENT
Onderwerp Programma 6: Sponsoring rotondes
Datum 8 november 2016
Ingediend door VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.6

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020;

overwegende dat:
^ 11 november 2014 het college n.a.v. een ingediende motie heeft toegezegd in het

voorjaar van 2015 met een voorstel te komen t.a.v. sponsoring van rotondes;
• Tot op heden er door het college geen uitvoering is gegeven aan deze toezegging;
• Direct omliggende gemeenten rotondes laten sponsoren door bedrijven in ruil voor een 

reclameobject;
• Veldhoven 28 rotondes kent;
• Dit een mooie vorm van private uitvoering voor de gemeenschap is;
• Hiervan tevens een inspirerende werking uit kan gaan om meer onderhoud van 

openbaar groen door Veldhovenaren te laten uitvoeren;
^ Sponsoring van rotondes mogelijk is binnen doelstelling 3 van programma 6 

"Sponsoring openbaar gebied".

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
^ Toe te voegen: de volgende tekstuele aanpassing bij programma 6, doelen en 

activiteiten 'sponsoring openbaar gebied' (programma 2.1.6, natuur en 
recreatiebeheer): "Openbaar groen kan een onderwerp zijn van sponsoring, maar nooit 
een reclame object" te vervangen door "Openbaar groen kan een onderwerp zijn van 
sponsoring, zoals het sponsoren van rotondes door private partijen in ruil voor het 
plaatsen van een reclameobject".

^ Toe te voegen: de volgende meetindicator bij programma 6, doelen en activiteiten 
'sponsoring openbaar gebied': "Het aantal gesponsorde rotondes aan de start van de 
lente 2017".

en gaat over tot de orde van de dag.
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