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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 24 oktober 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
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J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA) 
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
W.M.C.J. Hornman (D66)
G.L.C. Jonkers (GBV) 
mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

mevr. A.M. Demmers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

H.B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)
A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
J.W. Meijberg (PvdA)
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66)
W.G.M. Peters (VSA)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
W.J. van de Ven (VVD)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), A.G.C.M. van den Oever (VVD),
P.J.M. Wijman (D66) en mevrouw H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBV), wethouders

Afwezig: G.C.W.M.P. Slegers (CDA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 
eerste vergadering die zij voorzit. Zij feliciteert de heer Wisgerhof met zijn 
verjaardag.

De heer Wisgerhof vindt het fijn dat college en raad vandaag gelijktijdig hun tanden 
kunnen zetten in de euro's en hij wenst iedereen smakelijk eten met de kleine 
traktatie die voor hen ligt.

De heer Groenendijk heet de voorzitter namens de voltallige raad van harte 
welkom. Hij hoopt op een succesvolle periode waarin zij als waarnemend 
burgemeester van de gemeente Veldhoven zal fungeren en overhandigt haar een 
bloemetje.
De voorzitter bedankt de raad voor dit warme welkom. De heer Mikkers had al 
aangegeven hoe trots hij op de organisatie en de raad is en zij herkent dit. Zij kijkt 
uit naar een mooie samenwerking en zal proberen om de periode rond de 
gemeenteraadsverkiezingen zo goed mogelijk invulling te geven.
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2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TOELATING DE HEER W.J. VAN DE VEN (VVD) TOT DE RAAD 17.150

De voorzitter bedankt mevrouw Prinsen voor haar inzet. Na een aantal jaren 
werkzaam te zijn geweest als commissielid voor de VVD-fractie, kwam zij al op 27- 
jarige leeftijd in de raad, waarin met name ruimtelijke ordening en minimabeleid 
haar aandacht hadden. De voorzitter overhandigt haar een bloemetje en een mooie 
pen ter herinnering.

Mevrouw Hartlief: 'De commissie uit de raad van de gemeente Veldhoven, in wier 
handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde 
stukken, ingezonden door de heer Van de Ven, W.J., op dinsdag 24 oktober 2017 
benoemd tot lid van de raad van de gemeente Veldhoven, rapporteert de raad van 
de gemeente Veldhoven dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in 
orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde 
eisen voldoet. De commissie adviseert de heer Van de Ven toe te laten als lid van 
de raad van de gemeente Veldhoven.'

De voorzitter: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of 
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te 
doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en 
dat ik de wetten zal nakomen en mijn plichten als lid van de raad naar eer en 
geweten zal vervullen.'

De heer Van de Ven: 'Dat verklaar en beloof ik'.

De voorzitter feliciteert hem en overhandigt hem een bloemetje. Zij wenst hem heel 
veel succes.

4. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 11 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Hofman bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

5. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER
2017 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

6. INFORMATIERONDE

Sportvelden met rubbergranulaat

Wethouder Van den Oever deelt mede dat de Koepel van Milieuorganisaties 
recycling netwerk aangifte heeft gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels en
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de mogelijke risico's voor het milieu. Hoewel het RIVM blijft staan achter haar 
eerder gedane uitspraken, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het 
RIVM opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de mogelijk schadelijke 
gevolgen. De Vereniging Sport en Gemeente ziet de uitkomst van dit onderzoek als 
leidend. Hij zal de betreffende informatie via de griffie naar de raadsleden sturen.

De heer Rooijakkers vraagt wat de status is van de Vereniging Sport en Gemeente 
en of dat betekent dat de gemeente Veldhoven zich automatisch achter dit 
standpunt schaart.
Wethouder Van den Oever zegt dat die uitkomst ook voor de gemeente Veldhoven 
leidend zal zijn.

Huisvesting statushouders

Wethouder Van de Looij deelt mede dat de taakstelling ten aanzien van de 
huisvesting van statushouders voor dit jaar is gerealiseerd. De verwachting is dat 
de opgave voor volgend jaar vergelijkbaar zal zijn.

Cult Ä. Tumult

Wethouder Wijman deelt mede dat vanuit de Veldhovense samenleving een eerste 
initiatief kenbaar is gemaakt om Cult & Tumult of een vergelijkbaar evenement te 
behouden voor Veldhoven. Het college heeft hierin een faciliterende rol en hanteert 
dezelfde kaders.

De heer Hofman vraagt of dit onderwerp nog een keer wordt geagendeerd als 
artikel 42-brief.
De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp conform de gebruikelijke procedure zal 
worden behandeld.

De heer Bolsius vraagt of er ook een analyse plaatsvindt waarom er dit jaar zoveel 
verlies was.
Wethouder Wijman zegt dat iedereen gebaat is bij een mooi en toekomstbestendig 
evenement voor Veldhoven en daarin worden de ontwikkelingen meegenomen.

Mevrouw Van den Berg vraagt of het uitgangspunt blijft dat het evenement gratis 
toegankelijk moet zijn.
Wethouder Wijman wil de uitkomsten van het gesprek met de initiatiefnemers 
afwachten, maar gaat er wel van uit dat het evenement iets anders zal worden 
ingericht.

7. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

8. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.
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9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'HUYSACKERS' (HvdL) 17.125

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

10. BESCHIKBAAR STELLEN INVESTERINGSKREDIET ZWEMBAD, KEUZE LOCATIE
IN CENTRUM EN RUIMTELIJKE INPASSING (PW) 17.123

Mevrouw Hartlief verlaat de raadszaal in verband met haar betrokkenheid bij 
zwemvereniging Njord.

De heer Hofman heeft het voorstel voor een nieuw zwembad omarmd, maar ziet 
daarbij een langdurige samenwerking met Njord en de zwembadorganisatie met 
wederzijdse verplichtingen en risico's als onontbeerlijk. Hij kan zich vinden in de 
keuze van de locatie, maar dat vraagt wel goed overleg met de omgeving op het 
gebied van gebiedsontwikkeling, veiligheid en parkeren en hij dient daartoe een 
amendement in. Naar aanleiding van het voornemen om d'n Uitwijk te sluiten zijn 
er reacties van ouderen gekomen die vinden dat er te weinig voorzieningen zijn 
voor ontmoeting en contact. Daartoe heeft hij een artikel 42-brief gestuurd. Hij 
betreurt het dat er geen taakstellend bedrag wordt voorgesteld voor de investering. 
Een blanco cheque is onverantwoord en hij dient daartoe samen met 
Samenwerkend Veldhoven een amendement in. Ten aanzien van duurzaamheid zou 
hij graag zien dat de meest verregaande toepasbare technische mogelijkheden 
worden toegepast, zoals het een slimme regio betaamt. Als dat een extra 
investering vraagt, kan dat aan de raad worden voorgelegd.

Om te voorkomen dat er na 20 jaar een grote investering gedaan moet worden om 
te voldoen aan de duurzaamheidsrichtlijnen, wil mevrouw Van der Grinten voor een 
zo duurzaam mogelijke variant gaan in plaats van Bijna Energie Neutrale Gebouwen 
(BENG) en zij dient daartoe de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
24 oktober 2017,

kennis genomen hebbend van het voorstel beschikbaar stellen investeringskrediet 
zwembad, keuze locatie in centrum en ruimtelijke inpassing (17.123);

overwegende dat:
» het klimaatakkoord van Parijs en het aanstaande regeerakkoord duidelijk 

maken dat ontwikkelingen in duurzaamheid onontkoombaar zijn;
» het nieuwe zwembad de komende 45 jaar moet voldoen zonder dat extra 

investeringen ten behoeve van duurzaamheid nodig zijn;
» de voorraad fossiele brandstoffen eindig is en gebruik hiervan ons milieu 

belast;
» de prijs van fossiele brandstoffen alleen maar zal stijgen in de toekomst;
» duurzaamheidsmaatregelen leiden tot minder kosten;
» Veldhoven onderdeel uitmaakt van een technologisch innovatieve regio waar 

hoogwaardige duurzame techniek volop beschikbaar is;
» de gemeente Veldhoven zich wil profileren in deze innovatieve omgeving en 

een voortrekkersrol wil nemen;

4



» Veldhoven een voorbeeldfunctie heeft naar haar burgers toe betreffende 
duurzame en milieuvriendelijke technieken;

verzoekt het college
om alle innovatieve, duurzame mogelijkheden te onderzoeken en te benutten zodat 
het nieuwe zwembad meer dan energieneutraal is, waar aanvullende maatregelen 
worden toegevoegd die het milieu zo min mogelijk belasten en de resultaten van 
het onderzoek vergezeld met een financiële onderbouwing, aan de raad voor te 
leggen voordat de aanbestedingsprocedure gestart wordt;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Van Doren vraagt of deze duurzaamheidsmaatregelen moeten worden 
meegenomen binnen het taakstellende budget van 11,1 miljoen euro.
Volgens de heer Hofman vallen de bijna-energieneutrale maatregelen binnen het 
budget van 11,1 miljoen euro. Duurzaamheid mag wat hem betreft wel wat meer 
kosten.
De heer Saris vraagt of er ten behoeve van duurzaamheid wel een blanco cheque 
mag worden afgegeven, getuige het hoge ambitieniveau van de motie.
De heer Hofman vraagt juist om eerst een onderbouwd voorstel aan de raad voor 
te leggen, alvorens daarover wordt besloten. Het is wel de bedoeling dat de 
maatregelen op den duur renderen.
Mevrouw Van Pelt zegt dat het voorliggende voorstel niet kan worden aangenomen 
als er eerst nader onderzoek moet worden gedaan. Zij vraagt of de VSA-fractie 
teruggrijpt naar dit voorstel als uit het onderzoek blijkt dat de kosten toch te hoog 
zijn.
De heer Hofman wijst erop dat de motie pas na het raadsbesluit aan de orde komt. 
Volgens de heer Prinsen is er nauwelijks verschil tussen 'bijna energieneutraal' en 
'zo energieneutraal als mogelijk'.
De heer Hofman denkt dat het gebouw zelfs meer dan energieneutraal kan worden 
gebouwd. Het overschot aan energieopwekking zou kunnen worden gebruikt voor 
andere doeleinden.
De heer Biinen vraagt of bedoeld wordt dat er gedurende 45 jaar geen andere 
stappen worden gezet.
De heer Hofman is voornemens om de tweede bullet tekstueel aan te passen; in 45 
jaar kan er veel veranderen.
De heer Rooijakkers wijst erop dat de VSA-fractie in maart nog tegen het zwembad 
stemde. Nu vallen de kosten hoger uit en wordt er om een taakstellend budget 
gevraagd. Maar mogelijk wordt het nog duurder vanwege 
duurzaamheidsmaatregelen en zou de VSA-fractie wel kunnen instemmen.
De heer Hofman heeft destijds tegen het voorstel gestemd vanwege de ozb- 
verhoging. Het voorliggende voorstel gaat uit van ^na energieneutraal', maar dat 
zou voor hem nog wel wat verder mogen gaan.
De heer Rooijakkers vindt het voorstel sympathiek, maar het standpunt 
verwarrend.
De heer Hofman vraagt een separaat voorstel over die duurzaamheidsmaatregelen, 
zodat de raad opnieuw kan bekijken of het ermee kan instemmen of niet.
Mevrouw Van Pelt vraagt wanneer de aanbestedingsprocedure dan zou kunnen 
worden gestart. Als de motie wordt aangenomen zal er eerst nader onderzoek 
moeten worden gedaan en aan de raad worden voorgelegd.

♦♦♦4
Veldhoven

24-10-2017
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Het lijkt de heer Hofman logisch om het mee te nemen in de 
aanbestedingsprocedure, tenzij het maatregelen betreft die later kunnen worden 
toegevoegd.
De heer Bolsius heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering aangegeven dat hij 
graag zou zien dat duurzaamheid nadrukkelijk wordt meegenomen. Met het 
aannemen van deze motie krijgt de raad de neiging om het eerst over geld te 
hebben in plaats van kwaliteit op de lange duur.
De heer Hofman bedankt hem voor de steun.

De heer Biinen vindt het belangrijk dat de voorzieningen in de gemeente Veldhoven 
op peil blijven en in dat kader kan hij het voorstel steunen. Ook is hij blij dat het 
college nadrukkelijk de belangen van de omwonenden meeneemt ten aanzien van 
gebiedsontwikkeling en parkeren.
De heer Hofman vraagt naar het standpunt ten aanzien van d'n Uitwijk, een 
voorziening die wordt gesloten conform het voorstel.
De heer Bijnen wijst erop dat de stichting zelf heeft aangegeven dat zij voor zichzelf 
geen rol meer ziet in de omgeving.
De heer Hofman vraagt of een voorziening niet van belang is voor de omgeving ook 
als het bestuur ervan stopt.
De heer Bijnen verwijst naar de opvatting van het bestuur die zelf geen 
meerwaarde voor de omgeving meer ziet in dit wijkcentrum.

Ook de heer De Kort is blij dat het zwembad behouden blijft voor Veldhoven. Hij 
vindt het voorstel van het college ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Een 
extra onderzoek vertraagt het proces en leidt tot hogere kosten. Hij kan dan ook 
niet instemmen met de motie.

De heer Bolsius vindt kwaliteit belangrijker dan snelheid, want een 
zwembadvoorziening vraagt een grote investering die vele jaren mee moet gaan. 
Elke wijk zou moeten kunnen beschikken over een goed ontmoetingscentrum 
omdat dit uiterst belangrijk is voor de toekomst. Het standpunt dat het bestuur niet 
verder wil, kan hij dan ook niet zonder meer accepteren.
De heer Saris wijst erop dat het wijkcentrum van de stichting is en daar gaat de 
gemeente niet over.
De heer Bolsius ziet het als een taak van de overheid om te proberen om dit soort 
zaken in stand te houden.
De heer Hornman vindt het belangrijk dat er een wijkvoorziening komt, maar wijst 
erop dat dit losstaat van de plannen voor het zwembad.
Mevrouw Van Pelt vraagt of het zwembad in de huidige staat nog lang genoeg kan 
worden gebruikt als de plannen meer tijd in beslag nemen.
De heer Bolsius wil hooguit een paar extra maanden besteden aan een goed en 
realistisch plan van aanpak.
De heer Bijnen wijst erop dat de kantine van het zwembad een deel van de functie 
van het wijkcentrum kan overnemen, net als andere voorzieningen in het centrum 
van Veldhoven (bibliotheek, Schalm).
De voorzitter verzoekt de discussie te beperken tot het voorliggende voorstel.

Mevrouw Van Pelt is blij met het voorliggende voorstel. De motie geeft toch weer 
een open einde aan het krediet en daar kan zij niet mee instemmen.
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De heer Rooiiakkers herinnert aan de lange geschiedenis van dit onderwerp. Nog 
voor de zomervakantie stemde een meerderheid van de raad - tot zijn grote 
ongenoegen - voor sluiting van het zwembad.
De heer Saris wijst erop dat hij tegen het voorstel heeft gestemd vanwege de 
financiering via de ozb-verhoging.
De heer Bolsius en mevrouw Van der Grinten sluiten zich daarbij aan.
De heer Hornman vraagt waarom deze fracties toen geen mogelijkheid hebben 
gezien om het zwembad op een andere manier te financieren.
De heer Hofman wijst erop dat het college geen andere mogelijkheid tot 
financiering zag.
De heer Rooiiakkers is blij dat het zwembad en Njord na het raadsbesluit het heft in 
eigen hand hebben genomen. Toch constateert hij in het voorliggende 
raadsvoorstel weer inconsistentie in de financiën en hij vraagt de wethouder dan 
ook of er niets over het hoofd is gezien om financiële verrassingen te voorkomen. 
Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de communicatie verbetert. Bij een dossier 
dat een grote impact heeft op de Veldhovense samenleving hoort een goed 
communicatieplan en de gemeente Veldhoven heeft de expertise zelf in huis. Hij 
dient daarom het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
24 oktober 2017,

kennis genomen hebbend van het raadsbesluit beschikbaar stellen 
investeringskrediet zwembad, keuze voor locatie in centrum en ruimtelijke 
inpassing;

overwegende dat:
» het onvoldoende communiceren met de betrokkenen in het verleden een van 

de oorzaken was dat het zwembad bijna had moeten sluiten;
» er op initiatief van betrokkenen (de werkgroep van Njord en het zwembad) 

een plan is gekomen dat de goedkeuring van de raad kon krijgen;
» vervolgens een nieuw voorstel door het college is gedaan;
» er door de omwonenden grote bezorgdheid is geuit over hun woonsituatie 

naar aanleiding van het voorliggende raadsbesluit;
» het van belang is dat er een goed en gedragen voorstel voor het nieuwe 

zwembad komt, waarbij een zorgvuldige communicatie met de omwonenden 
een noodzakelijke voorwaarde is;

» ook in de uitvoeringsfase veelvuldig met omwonenden dient te worden 
gecommuniceerd;

spreekt uit aan het raadsbesluit 17.124 het volgende beslispunt toe te voegen:
6. het college opdracht te verlenen om met een communicatieplan te komen waarin 
duidelijk wordt hoe met de betrokken partijen en omwonenden gecommuniceerd 
wordt en de raad in november via een informatienota hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Van Doren vraagt een toelichting op de eerste bullet over de communicatie 
met betrokkenen.

♦♦♦4
Veldhoven

24-10-2017
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Volgens de heer Rooiiakkers hadden het zwembad en Njord eerder in het traject 
moeten worden betrokken om een gedragen voorstel aan de raad te kunnen 
voorleggen.
De heer Van Doren heeft begrepen dat het eerste voorstel wel besproken is met 
betrokkenen.

Zoals aangekondigd in de oordeelsvormende vergadering dient de heer Kootkar, 
mede namens de VSA-fractie, het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
24 oktober 2017,

kennis genomen hebbend van het raadsbesluit beschikbaar stellen 
investeringskrediet zwembad, keuze voor locatie in centrum en ruimtelijke 
inpassing en de beraadslagingen tijdens dit debat;

overwegende dat:
» er dankzij de werkgroep van het zwembad en Njord nu een voorstel ligt wat 

recht doet aan de wens van de raad om het zwembad voor Veldhoven te 
behouden;

» een terughoudend investeringsbeleid nodig blijft met het oog op de financiële 
positie van Veldhoven;

» het in de afweging tussen wens (zwembad) en noodzaak (terughoudendheid) 
van belang is om zekerheid in te bouwen over de uiteindelijke kosten;

» het in die afweging niet aan de orde kan zijn om te bezuinigen op de 
duurzaamheidsdoelstelling;

spreekt uit het raadsbesluit 17.124 als volgt te wijzigen: 
beslispunt 1 als volgt te formuleren:
la. een taakstellend investeringskrediet beschikbaar te stellen van 11,1 miljoen 

euro voor de realisatie van een zwembad, waarbij de jaarlijkse gemiddelde 
exploitatie van zwemsport 539.000 euro bedraagt;

lb. binnen dat budget onder alle omstandigheden het voldoen aan de 
duurzaamheidseisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) te borgen;

en gaat over tot de orde van de dag."

Mevrouw Van Pelt vraagt hoe dit amendement zich verhoudt tot de motie van de 
VSA-fractie.
De heer Kootkar zegt dat beide initiatieven los van elkaar staan. Doelstelling van dit 
amendement is het zorgen voor een taakstellend investeringskrediet en het borgen 
van de duurzaamheidsdoelstelling.
De heer Rooiiakkers vraagt hoe hard deze voorwaarde is en of dat zou kunnen 
betekenen dat het zwembad alsnog niet wordt gerealiseerd.
De heer Kootkar zegt dat als het krediet overschreden wordt er binnen het budget 
ergens op gekort zal moeten worden om binnen het taakstellend budget te blijven, 
maar in ieder geval niet op de duurzaamheidseis.
De heer Hornman vraagt of dat betekent dat functionaliteit ondergeschikt is aan 
duurzaamheid.

♦♦♦4
Veldhoven
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Volgens de heer Kootkar hoeft er geen keuze te worden gemaakt tussen 
functionaliteit en duurzaamheid. Bovendien zou dit alleen aan de orde zijn als het 
bedrag voor de investering hoger is dan 11,1 miljoen euro.

Hoewel de heer Hornman duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, vindt hij 
dat niet belangrijker dan een goed zwembad.
De heer Prinsen sluit zich daarbij aan.
Mevrouw Van der Grinten vindt het belangrijk om richting het college aan te geven 
waar de grens ligt wat betreft de kosten.
De heer Saris ziet een tegenstrijdigheid in de motie waarin gevraagd wordt om zo 
duurzaam mogelijk te bouwen en het amendement waarin wordt ingestemd met 
'bijna energieneutraaľ.
De heer Bolsius betreurt het dat de discussie zich beperkt tot de financiën, terwijl 
de functionaliteiten juist belangrijk zijn. De overheid heeft hierin een 
voorbeeldfunctie.
De heer Wiinands staat achter het voorliggende voorstel, maar vindt het belangrijk 
om op voorhand aan te geven wat zijn standpunt is voor het geval het 
investeringskrediet wordt overschreden. De motie is van een heel andere orde. 
Mevrouw Van Pelt vraagt om een korte schorsing na de beantwoording door de 
wethouder.
Mevrouw Van den Berg wijst erop dat het investeringskrediet van 11,1 miljoen euro 
een streefbedrag is. Als er meer geld nodig is, zal dat aan de raad worden 
voorgelegd.
De heer Kootkar wijst erop dat, wanneer het college terugkomt bij de raad vanwege 
kredietoverschrijding, de raad niet anders kan dan daarmee instemmen. Hij wil dat 
op voorhand zoveel mogelijk beperken.
De heer Hofman vult aan dat het amendement mede is ingegeven doordat de 
wethouder tijdens de oordeelsvormende vergadering aangaf dat hij een 
taakstellend budget ontraadt. Het is hem niet duidelijk waarom.
Mevrouw Van den Berg vraagt wat er gebeurt als de overschrijding te wijten is aan 
duurzaamheidsmaatregelen.
De heer Kootkar zegt dat niemand het antwoord op deze vraag heeft.

Wethouder Wijman wijst erop dat er al vele jaren wordt gesproken over het 
zwembad, dat inmiddels het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Ook het eerste 
voorstel dat aan de raad werd voorgelegd was besproken met betrokkenen. Naar 
aanleiding van de behandeling daarvan in de raadsvergadering heeft de werkgroep 
gereageerd, wat heeft geleid tot een pragmatisch voorstel. Daarin zijn echter niet 
alle kosten meegenomen, zoals ook vermeld is bij de kanttekeningen. Het betreft 
een langdurige investering en een aantal ontwikkelingen heb je niet in de hand. Er 
wordt niet meer geld geclaimd dan nodig is en specialisten bevestigen dat dit 
budget, evenals de doorrekening en de indexering, realistisch is. Als er om 
moverende redenen toch meer geld nodig is, zal dat aan de raad worden 
voorgelegd. Dat geldt ook voor duurzaamheidsmaatregelen. Hoewel de investering 
een positief effect heeft op de exploitatie en de risico's heeft hij mogelijke financiële 
voordelen niet meegenomen in de doorrekening, maar deze financiële inspanning 
zal niet volledig worden terugverdiend. Hij ontraadt dan ook het amendement ten 
aanzien van een taakstellend budget. Hij wil draagvlak voor het gebouw en het 
bestemmingsplan en alle belanghebbenden worden dan ook nadrukkelijk betrokken
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bij het proces. Een communicatieplan vindt hij overbodig en hij ontraadt dan ook 
dit amendement.
De heer Rooiiakkers verwijst naar het voorstel van maart waarin aangegeven was 
dat met diverse stakeholders zou worden gesproken. Toch waren er heel veel 
insprekers die niet op de hoogte waren en er niet bij betrokken waren.
Wethouder Wijman verwijst naar de raadsvergadering van enkele weken geleden 
waarin één inspreker is geweest die tevens aangaf tevreden te zijn over de reactie 
van het college. De raad is tegelijkertijd met de omwonenden geïnformeerd en het 
wordt meegenomen in de uitvoering van het verdere proces.
De heer Rooiiakkers wijst erop dat de inspreker reageerde namens bijna heel 
Cobbeek en concludeerde dat de communicatie gewoon slecht was. Hij vraagt de 
wethouder daarom niet alleen een toezegging op papier te doen maar het 
communicatieplan als apart beslispunt op te nemen in het raadsbesluit.
De heer Hornman vraagt of de omwonenden eerder geïnformeerd hadden moeten 
worden dan de raad.
De heer Rooijakkers zegt dat de omwonenden er niet bij zijn betrokken, maar zijn 
geïnformeerd in een veel te laat stadium.
Volgens de heer Van Doren gaat het samenspraakproces pas van start nadat de 
locatie is vastgesteld.
De heer Rooijakkers zegt dat het geen zin meer heeft om de omwonenden te 
betrekken bij een besluit dat al is genomen. Hun is toegezegd dat ze meegenomen 
zouden worden in het hele proces.
De heer Hofman vindt het belangrijk dat ook in de toekomst bewoners worden 
betrokken bij het proces en hij wil dat graag vastleggen.
Volgens de heer Van Doren is dat in dit raadsvoorstel geborgd.
Wethouder Wijman licht toe dat 'bijna energieneutraaľ gaat over het terugdringen 
van de energiebehoefte (isolatie), het beperken van energieverbruik van met name 
fossiele brandstoffen (goede installaties) en zoveel mogelijk gebruikmaken van 
hernieuwbare energie (zonnepanelen). In de loop van de tijd zal worden 
geëvalueerd of aanvullende maatregelen nodig zijn. Het is de bedoeling om direct 
na besluitvorming door de raad de aanbestedingsprocedure te starten. Daarbij 
worden partijen (specialisten) gevraagd om met voorstellen te komen om een bijna 
energieneutraal gebouw te realiseren, wat voor een zwembad een ambitieuze 
doelstelling is. Onderzoeken leiden tot uitstel en hij ontraadt dan ook de motie.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na vijf minuten.

Mevrouw Van Pelt vindt duurzaamheid belangrijk, maar kan de motie toch niet 
steunen. Het onderzoek kost extra tijd en met het antwoord van de wethouder 
vindt zij dat dit element voldoende is geborgd.

Tweede termijn

De heer Hofman rekent erop dat het bedrag realistisch is en afwijkingen aan de 
raad zullen worden voorgelegd.

Mevrouw Van der Grinten vindt dat Veldhoven - gelegen in de technologische 
innovatieve hoogwaardige regio - het duurzaamste zwembad van Nederland 
verdient. De ontwikkelingen gaan erg snel en om het zwembad toekomstbestendig 
te maken vraagt zij het college om niet alleen maar te voldoen aan de minimale

♦♦♦4
Veldhoven

24-10-2017
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wettelijke eisen (BENG), maar gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen 
die het milieu ten goede komen. Dat is ook in het belang van de financiële positie 
van de gemeente Veldhoven. Gezien de reacties vindt zij het niet meer nodig om de 
motie in te dienen, maar zij hoopt wel dat er gekozen wordt voor een marktpartij 
die duurzaamheid ook hoog in het vaandel heeft staan.

De heer Biinen kan zich vinden in de toelichting door de wethouder op de financiële 
middelen. Hij is geen voorstander van een taakstellend budget, want hij vindt dat 
mogelijkheden die op termijn een bijdrage leveren aan duurzaamheid besproken 
moeten kunnen worden. Hij wijst erop dat ook ten aanzien van de verhuizing van 
de muziekschool geen blanco cheque is afgegeven. Hij vindt het antwoord van de 
wethouder dat bij de communicatie nauwlettend wordt gekeken naar het belang 
van de omwonenden, voldoende en hij zal dan ook niet instemmen met dit 
amendement.

De heer Bolsius vindt dat het voorliggende voorstel voldoende aanknopingspunten 
heeft om de ambitie van de gemeente Veldhoven waar te maken.

Ten aanzien van de financiën is de heer Rooijakkers best gerustgesteld door de 
reactie van de wethouder en hij zal dan ook niet instemmen met het amendement 
over het taakstellend budget. Hij vindt het niet voldoende om op geëigende 
momenten in gesprek te gaan met omwonenden. Hij wil meer zekerheid voor alle 
betrokken partijen en zal het amendement over het communicatieplan dan ook in 
stemming brengen.

De heer Kootkar wijst erop dat hij in de overwegingen nadrukkelijk de afweging 
tussen wens en noodzaak heeft aangegeven en hij mist een reactie van de 
wethouder hierop. De kans bestaat dat het budget wordt overschreden, ook al is de 
berekening realistisch. De inzet van een taakstellend budget heeft in het verleden 
al vaker zijn nut bewezen en hij handhaaft dan ook het amendement. Als mede- 
indiener steunt hij het amendement over het communicatieplan.

Het amendement over het taakstellend budget wordt verworpen met 7 stemmen 
voor (VSA, Samenwerkend Veldhoven) en 18 stemmen tegen (PvdA, CDA, VVD, 
D66, GBV).

Het amendement over het communicatieplan wordt verworpen met 9 stemmen 
voor (VSA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven) en 16 stemmen tegen (CDA, VVD, 
D66, GBV).

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Mevrouw Hartlief voegt zich weer bij de vergadering.

♦♦♦4
Veldhoven

24-10-2017
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11. GRWRE/ERGON: INDIENEN ZIENSWIJZE MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 2016 EN INITIËLE BEGROTING 2018 EN HET BESCHIKBAAR
STELLEN VAN MIDDELEN (MvD) 17.142

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. AANWIJZEN WAARNEMEND BURGEMEESTER A.M. DEMMERS TOT ALGEMEEN
BESTUUR METROPOOLREGIO EINDHOVEN (LD) 17.155

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

13. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 21.20 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 19 december 
2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser A.M. Demmers
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