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Geachte mevrouw van Hulst, beste Jolanda,

In uw brief van 16 januari 2020 heeft u namens Senioren Veldhoven vragen gesteld 
over de besteding van de WEB-gelden in de gemeente Veldhoven.
Onderstaand gaan wij op de door u gestelde vragen in:

1. Wie heeft er deelgenomen aan de regionaal ambtelijke werkgroep namens de 
gemeente Veldhoven?

De gemeente Veldhoven laat zich in de ambtelijke werkgroep vertegenwoordigen door 
de beleidsmedewerker Onderwijs van de gemeente Oirschot.

2. Was er bij dit overleg sprake van een streven naar een betere verdeling van de 
besteding van WEB-gelden over de diverse regiogemeenten en vooral besteding in 
Veldhoven zelf? Hoe is dit dan vormgegeven?

Nee, bij het besteden van de WEB-gelden is het uitgangspunt diversiteit en kwaliteit in 
het aanbod en efficiënte inzet van de middelen.

3. Was het College op de hoogte van het feit dat het Regionaal Educatief Plan 
voorziet in een totale afbouw van deze gelden bij het Summa c.q. Ster college en 
in plaats daarvan een openbare aanbesteding?

Ja, het college van de gemeente Veldhoven is hiervan op de hoogte gesteld.

4. Heeft het College, in welke vorm dan ook, ooit aangedrongen bij de gemeente 
Eindhoven om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan het Regionaal Educatief 
Plan? En indien niet, waarom dan niet dit mede gelet op het feit dat bij besteding 
van deze gelden in Veldhoven er voordeel te behalen valt voor Veldhovense 
instellingen en er in het plan duidelijk sprake is van afbouw bij het Summa college 
en inbreng bij andere partijen

Zoals eerder in de brief van 19 december 2019 aan uw fractie is meegedeeld, zijn wij 
niet van mening dat er geen uitvoering wordt gegeven aan het Regionaal Educatief 
Plan.

5. Het " Veldhovense deel" van de WEB-gelden bedraagt meer als C 200.000,00, het 
huren van een paar lokalen voor het geven van cursussen in Veldhoven kan toch



nooit als voldoende compensatie hiervoor beschouwt worden zeker omdat dit na 
februari 2018 al stop gezet is.
Welke acties is het College van plan om meer compensatie te verkrijgen?

Het college is niet van plan om acties te ondernemen, omdat de gemeente Eindhoven 
naar onze mening, de regionale taak in het kader van de WEB-gelden, ook voor 
Veldhovense inwoners naar tevredenheid uitvoert. Er is voldoende en divers 
cursusaanbod voor Veldhovens inwoners beschikbaar.

6. Welke Veldhovense instellingen zijn er aangeschreven voor het genoemde 
aanbestedingstraject en heeft het College ook toegezien op dit traject?
De Parasol heeft op een gegeven moment maar zelf bij de gemeente Eindhoven 
telefonisch nagevraagd of en hoe er ingeschreven kon worden, het antwoord was 
dat dat niet mogelijk was en dat alleen het Summa College hiervoor in aanmerking 
kwam. Wat is de mening van het College over deze gang van zaken?

De gemeente Eindhoven heeft de aanbesteding voor aanbod Volwasseneducatie 
volgens de Europese richtlijnen in het najaar van 2019 gepubliceerd. Er zijn geen 
onderwijsinstellingen aangeschreven.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
Waarnemend secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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