
Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 PvdA:

- Het voornemen van het college om de kledinginzameling door het PVF anders vorm 
te geven (kringloopwinkel en Baetsen), vanaf wanneer zal dat - indien het 
daadwerkelijk doorgang vindt - ingaan? Wanneer eindigt de gunning aan PVF? 
Gevraagd wordt naar een specifieke datum.

Het PVF heeft geen vergunning. Ze zijn in het uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing aangewezen. 

Hier is geen einddatum aan verbonden. Het college moet een besluit nemen om de aanwijzing in 

te trekken. Wij verwachten dat dit besluit medio januari 2017 wordt genomen. Daarin wordt dan 

een einddatum vastgesteld die nog met alle partijen in overleg moet worden vastgesteld. Dat is 

onderdeel van de onderhandelingen. Verwachting is dat de start tweede helft 2017 zal zijn. Er is 

nog geen specifieke datum bekend.

- indien besloten zou worden dat het PVF de huidige kledinginzameling gewoon kan 
continueren, dient er dan nieuwe dekking/gelden gevonden te worden in de 
begroting om een mogelijk gat op te vullen?

Omdat er nog geen besluit is genomen door het college, is er ook nog niets opgenomen in de 

begroting 2017.

Bij continuering van de huidige werkwijze met het PVF ontstaat er geen 'gať. De 

afvalstoffenheffing is altijd kostendekkend en wordt berekend over kosten en baten van het 

afgelopen jaar.

Hierdoor kan feitelijk geen gat ontstaan. Er hoeft dus ook geen nieuwe dekking/gelden in de 

begroting gevonden te worden.

Gevolgen van wijziging van de kledinginzameling in 2017 worden pas in begroting 2018 bij 

afvalstoffenheffing zichtbaar als onderdeel van meerdere wijzigingen in de afvalinzameling.



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 VVD:

1. In de begroting zijn op pagina 91 de woonlasten voor een gemiddeld gezin
weergegeven voor de jaren 2014-2017. Is het mogelijk om zo'n zelfde overzicht te 
maken voor een ’gemiddelde' winkelier? Hierbij mag worden uitgegaan van een 
winkelier die een winkel met een oppervlakte van 200 m2 in het City centrum 
heeft. Voor de WOZ-waarde van het winkelpand mag worden uitgegaan van C 
375.000. Het zou fijn zijn als de centrumbelasting ook in het overzicht wordt 
opgenomen.

a. De verschillen tussen de winkelpanden zijn zeer divers en te groot. 
Uitgaan van een gemiddelde waarde doet daaraan geen recht en 
geeft een vertekend beeld.

b. Deze verschillen komen ook tot uiting in de beide 
reclamebelastingen.

De lasten voor een winkelier als gebruiker (want die betaalt de reclame) van een winkel

met WOZ-waarde van C 375.000,- :

2017

OZB gebruik : C 482,25

Reclame: C 877,98

Rioolheffing: C 139,83

Totaal: C 1500,06

Is de gebruiker ook de eigenaar dat komt er nog OZB eigendom bij van C 756,37

2016

OZB gebruik : C 516,38 

Reclame: C 927,38

Rioolheffing: C 134,46

Totaal: C 1578,22

Is de gebruiker ook de eigenaar dat komt er nog OZB eigendom bij van C 735,75

2015

OZB gebruik : C 516,00 

Reclame: C 816,66

Rioolheffing: C 131,99

Totaal: C 1464,65

Is de gebruiker ook de eigenaar dat komt er nog OZB eigendom bij van C 679,50



2014 werd er nog geen reclame geheven voor City centrum

7. We lezen in de begroting dat er per jaar zo'n C 250.000 aan woonwagenbewoners 
(Roma) besteed wordt. Waar wordt dit bedrag eigenlijk precies voor gebruikt?
De woonwagenbewoners (Roma) hebben op alle leefgebieden een grote 
afstand tot de reguliere maatschappij (meer uitkeringsafhankelijkheid, 
lagere inkomens, slechte toegang tot de arbeidsmarkt, lagere scholing, 
slechtere gezondheid, maar ook hogere criminaliteit). Onze norm is: 
Gelijke rechten, gelijke plichten. Om dit te bereiken moet nog extra 
geïnvesteerd worden op deze groep. Dit betreft een integrale aanpak 
waarin zowel aandacht is voor het bieden van kansen als voor het 
tegengaan van onrechtmatigheden.

Met dit budget worden deels de kosten van de contactfunctionaris van de 
gemeente bekostigd. Zijn rol is om de aanpak over de verschillende afdelingen van 
de gemeente zodanig integraal te coördineren en stroomlijnen dat het effect 
optimaal is. Daarnaast worden de uit dit budget de kosten van de inzet van 
Cordaad gedekt. De medewerkers van Cordaad richten zich met name op het 
stimuleren van participatie van jongeren. Hun inspanningen zijn onderdeel van de 
integrale aanpak. Dit wekt mogelijk de indruk dat er meer aandacht uitgaat naar 
het bieden van kansen dan naar het opleggen van verplichtingen. Het repressieve 
deel van de aanpak zit echter bij politie en heeft dus een andere financieringsbron.

De Veldhovense aanpak is overigens het resultaat van de proeftuin 'Aanpak 
uitbuiting Roma kinderen' vanuit het ministerie van VenJ en staat model voor 
andere gemeenten.

De aanpak is inmiddels niet meer alleen gericht op Roma gezinnen, maar ook op 
andere multiprobleemgezinnen die een grote afstand van de maatschappij hebben 
en een afwijkend normen en waarden patroon (dreigen te) ontwikkelen.
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HANDHAVING

- Hoeveel fte handhavers hebben wij op de loonlijst staan ?
Wij hebben 7 fte's voor handhaving op de loonlijst staan (dit betreft de 
toezichthouders bouw, Stadstoezicht en een coördinator);

- Wat zijn de kosten van handhaving precies ?
Kosten handhaving C 1.042.000,--;

- Welke taken voeren zij precies uit ?
Voor de taken die door handhaving worden uitgevoerd, zie bijgevoegde bestand 
"Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016".

WELSTAND

Wat valt er in Veldhoven precies onder welstand ?



Bouwplannen voor het bouwen of verbouwen van bouwwerken met een ruimtelijke 
impact.

- wat de directe en indirecte ambtelijke inzet voor de welstand in 
Veldhoven, gerekend in fte en in euro's.

Sinds 1 januari 2016 hebben we een ambtelijke welstandscommissie, bestaande uit 2 
leden. De commissie komt niet wekelijks samen, tenzij er bouwplannen geagendeerd 
zijn die een grote invloed hebben op het bouwwerk op zich dan wel op het 
straatbeeld/directe omgeving, beeldbepalende of monumentale panden, bouwplannen 
op zichtlocaties of in stimuleringsgebieden. Gemiddeld zijn we 0,5 uur met 2 
commissieleden bijeen per week; ca. C 85 per week. (Dus nog geen 0,03 fte.)

- welke zaken zijn er ten aanzien van welstand reeds afgeschaft in 
Veldhoven?

In de Welstandsnota Veldhoven 2008 zijn welstandsvrije gebieden en zones (bijv. in 
achtertuinen tot 3,2 meter hoog) opgenomen. Bouwwerken in deze gebieden en zones 
worden dus niet getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Daarnaast is de lijst met vergunningsvrije bouwwerken ook uitgebreid. Ook deze 
bouwwerken worden niet getoetst aan de Welstandsnota.

- wat doet de welstandscommissie hier precies ?
"De Welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke 
commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de 
vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ingediend, in 
strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald."

Specifiek in Veldhoven bekijken wij de bouwwerken welke van belang zijn op de 
omgeving, zoals eerder aangegeven. Ook steeds vaker worden wij ingeschakeld bij 
onenigheden in een straat of buurt; bewoners of ondernemers bouwen vergunningsvrij 
dan wel in een welstandsvrije zone en de directe omgeving is van mening dat het 
bouwwerk een negatieve invloed heeft op de uitstraling van de straat of een blok. De 
onpartijdige commissie wordt dan gevraagd of het betreffende bouwwerk in ernstige 
mate strijdig is aan redelijke eisen van welstand, zodat er handhavend of wat steeds 
meer gebeurd, bemiddelend kan worden opgetreden.

Verder is de werkwijze in Veldhoven veelal anders dan in de omliggende gemeenten. 
Wij gaan de dialoog aan, dus niet met het wijzende vingertje. Vaak lukt het om een 
bouwplan op een hoger niveau te brengen, maar als een ondernemer of bewoner niet 
meer wilt en de impact is enigszins beperkt, dan nemen we genoegen met een 'zesje'. 
Deze handelswijze wordt door initiatiefnemers gewaardeerd.

Geïnteresseerde raadsleden zijn van harte welkom om een keer een vergadering bij te 
wonen.

- welke kosten worden door de gemeente in het kader van welstand 
gemaakt vanaf aanvrage bouw- omgevingsvergunning tot 
vergunningverlening ?

Kleine berekening:

In 2012 tot 2015 hebben we gemiddeld 568,6 vooroverlegzaken en aanvragen 
ontvangen. Met de huidige werkwijzen hebben we het over (minus feestdagen) 50 uur 
á C 85 per jaar. Gemiddeld bedragen de kosten per bouwplan nog geen C 7,50. (Als 
men rekening houdt met de plannen die naar aanleiding van klachten behandeld 
worden en, omdat we in 2016 meer bouwplannen hebben ontvangen dan in 2012, 
2014 en 2015 en het aantal uren welstandscommissie uit 2016 zijn, dus de kosten 
feitelijk door een hoger aantal bouwplannen gedeeld zou moeten worden, ligt dit 
bedrag in werkelijkheid nog lager.)



- welke leges worden in dit verband in rekening gebracht ?
Alle leges worden verwerkt in het totale tarief. In tegenstelling tot sommige andere 
gemeentes brengen wij geen aparte leges voor een welstandsvergadering in rekening.



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 CDA:

Nogmaals de info wordt gevraagd per te onderkennen functie/afdeling binnen de gemeentelijke 

organisatie (in niet een paar totaalgegevens). Zie daarvoor bijgevoegd excelbestand.

Onderstaand is voor de volledigheid de oorspronkelijke vraag, het oorspronkelijke 
antwoord (in blauw) alsmede het aanvullende antwoord (in rood) opgenomen.

VRAAG 5: Bij de kengetallen mis ik een opgave van het aantal medewerkers en FTE's van de 

gemeentelijke organisatie

Gevraagd. De binnen de gemeentelijke organisatie beschikbare overzichten van het aantal 

medewerkers en het aantal FTE's per discipline/afdeling zoals gebruikelijk wordt gerapporteerd 

alsmede de totale organisatiekosten per discipline/afdeling. Ik vraag dus niet een nieuw overzicht 

samen te stellen doch de gebruikelijke rapportage ( uiteraard zonder namen) of is dat 

per takveld te specificeren zie ook BIJLAGE A

Op het niveau van afdeling en discipline kennen wij geen gebruikelijke rapportages richting de 
raad zoals gesteld in de vraag. Voor inzicht in de ontwikkeling van de formatie zie onderstaand 
staatje.

Primitieve begroting (boekwerk)

2014 2015 2016 20 17

loonkosten 18.793 19.273 19.793 20.168

fte 276,64 276,71 288,75 285,52

inhuurkosten 1.860 921 697 2.322

Desgevraagd is bijgevoegd het excel bestand waarin het aantal mensen per afdeling 
(inclusief totale loonkosten is opgenomen). Tevens is in de tabel het aantal fte's per 
afdeling opgenomen.

De opleidingskosten maken geen deel uit van het loonbestand en zijn ook niet één op 
één te linken aan een medewerker c.q. een fte. Deze zijn dan ook niet in de 
bijgevoegde tabel verwerkt.

Het totale management bestaat uit 7 personen (gemeentesecretaris en 6 
afdelingshoofden). De kosten van de gemeentesecretaris zijn opgenomen binnen de 
strategische unit, terwijl de kosten van de afdelingshoofden zijn verwerkt binnen de 
respectievelijke afdelingen.



SPECIFICATIE PERSONEELS-/ORGANISATIEKOSTEN

1-jan-16 verwachting 1 jan 2017 verwachting 31 dec 2017
directe personeelskosten 
verwachting 2016

directe personeelskosten 
verwachting 2017

te onderkennen discipline/afdeling FTE aantal medew FTE aantal medew FTE aantal medew

Griffie 3,2 4 3,2 4 3,2 4 250.529,91 248.166,49

Strategie en Bestuur (incl.Gem.Secretaris en 

concerncontroller) 4,49 5 3,49 4 3,49 4 417.857,97 352.071,84

Regie en Ontwikkeling 40,5 46 39,43 46 38,13 46 3.105.807,40 3.029.920,55

Beheer en Realisatie 52,25 57 53,12 55 53,78 55 3.251.734,32 3.233.816,61

Inwonerszaken 45,13 58 45,74 66 45,75 66 2.906.448,80 2.903.408,57

Mens en Omgeving 53,81 64 55,79 60 54,8 60 3.649.076,35 3.793.322,04

Advies en Ondersteuning 48,81 49 45,07 50 44,29 50 3.153.667,57 3.157.852,05

Facilitair Bedrijf 36,14 37 33,2 39 33,2 39 2.273.271,57 2.133.604,71

ONDER DIRECTE PERSONEELSKOSTEN WORDT VERSTAAN ALLE DIRECT MET DE MEDEWERKERS VERBONDEN KOSTEN ZOALS

LONEN, SALARISSEN SOCIALE LASTEN, PENSIOENLASTEN, OPLEIDINGEN, AFKOOPSOMMEN ETC EN DUS NIET DE TOEGEREKENDE KOSTEN



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 D66:

Wij zouden graag een kopie van de jaarrekeningen 2013-2014-2015 van het fonds 
willen hebben, die zijn binnengekomen.

De volgende documenten zijn op het RIS gepubliceerd:
- 1 jaarverslag 2015 PVF
- jaarverslagen 2013, 2014 en 2014 stichting POS.

Het Pastoor Vekemansfonds was daar onderdeel van, de inkomsten/uitgaven van het 
PVF worden hierin verantwoord.
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