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Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames 
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.J. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
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Afwezig: G.C.W.M.P. Slegers (CDA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

De heer Rooijakkers geeft een korte toelichting op de versnapering die de 
PvdA-fractie beschikbaar heeft gesteld.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 23 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Kootkar bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 15 DECEMBER
2015 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

De heer Sm etsers spreekt in namens alle Veldhovense binnen- en 
buitensportverenigingen over agendapunt 11 (kerntakendiscussie deel 2). Hij 
vertegenwoordigt daarmee duizenden leden, vrijwilligers, supporters, bestuurders 
en ouders van jeugdleden. Hij realiseert zich dat er veel geld is gemoeid met de 
Veldhovense sportwereld, maar als de gemeente het in de stukken genoemde 
bezuinigingsbedrag van 340.000 euro doorzet, wordt er een onverantwoord grote 
last op de schouders van de sportverenigingen gelegd. De maatschappelijke 
relevantie van de sportverenigingen is groot, maar moeilijk te concretiseren. In 
ieder geval worden de sociale cohesie, de gezondheid en ontwikkeling van kinderen 
er positief door beïnvloed en wordt overlast door hangjongeren voorkomen. De 
verenigingen willen graag meedenken of het behoud van de sportaccommodaties 
goedkoper of efficiënter kan door privatisering of andere vormen van exploitatie, en 
hij stelt voor om daar in de sportnota die binnenkort voorligt specifiek aandacht aan 
te besteden. Het is daarbij wel belangrijk dat die uitkomst een win-winsituatie voor 
beide partijen oplevert en de discussie zou daarom niet bij voorbaat moeten 
worden belast met een bezuinigingstaakstelling.

De heer Kootkar vraagt of inspreker inhoudelijk verder kan ingaan op de 
mogelijkheid voor verenigingen tot het zelf exploiteren van de accommodaties.
De inspreker zegt dat Veldhoven vormen van privatisering kent die voor alle 
partijen een winsituatie hebben opgeleverd, maar dat geldt niet voor alle situaties. 
Het is een optie die serieus moet worden onderzocht, evenals afwijkende vormen 
van exploitatie, maar hiervoor is maatwerk nodig.

De heer Kootkar vraagt of het delen van accommodaties bespreekbaar is.
De inspreker sluit bij voorbaat niets uit, maar vraagt zich wel af of dit praktisch 
werkbaar zal zijn. Het zal, ook met het oog op de lange historie van sommige 
verenigingen, niet de eerste keuze zijn, maar in de sportnota mag hier zeker 
aandacht aan worden besteed.
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De heer Prinsen vindt de aandacht van de bestuurders van andere 
sportverenigingen tegenvallen, getuige hun afwezigheid vanavond.
De inspreker is verzocht om in te spreken namens alle sportverenigingen. Hij 
vraagt de raad met name aandacht te schenken aan de inhoud van zijn boodschap 
die door alle verenigingen wordt gesteund.

De heer Hornman heeft in de bijdrage van de inspreker de kerntaken gemist en 
vraagt of hij die alsnog kan aangeven.
De inspreker bevindt zich als belangenbehartiger van de sportverenigingen niet in 
de positie om zijn mening te geven over de kerntaken van de gemeente Veldhoven. 
Volgens de heer Hornman kan hij best aangeven wat hij, als vertegenwoordiger van 
de Veldhovense sportverenigingen, ziet als kerntaak voor de gemeente ten aanzien 
van dit onderwerp.

De heer Bijnen vraagt of inspreker het met hem eens is dat het belangrijk is dat 
gemeente en sportverenigingen elkaar vinden in de relatie sportverenigingen, 
bezuinigingen en kerntaken.
De inspreker heeft begrip voor het feit dat de gemeente moet bezuinigen, maar 
daar heeft de sport al een bijdrage aan geleverd. Hij stelt daarom een inhoudelijke 
discussie op basis van argumenten voor, zonder een concrete 
bezuinigingstaakstelling.

De heer Engelen verlaat de raadzaal.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'HEERS. TEGENOVER NUMMER 15'
(NR) 16.012

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

9. VASTSTELLEN TWEEDE WIJZIGING LEGESVERORDENING: NIEUWE
TARIEVEN AKTEN BURGERLIJKE STAND. REISDOCUMENTEN. EIGEN
VERKLARING, VERKLARING OMTRENT GEDRAG, HET VERVALLEN VAN
ENKELE TARIEVEN BETREFFENDE DE KINDEROPVANG EN
VEREENVOUDIGING HOOFDSTUK BETREFFENDE NUTS- EN
TELECOMBEDRIJVEN (PW) 16.000

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

10. REACTIE VELDHOVEN OP ADVIES WERKPLAATS WONEN: ^BREKEN MET
GRENZEN' (HvdL) 16.008

Hoewel de heer Wijnands niet gelukkig is met de timing kan hij het stuk wel 
steunen na de gedane aanpassingen. Hij vraagt wanneer de kaderstellende 
raadsbijeenkomst ten behoeve van de woonvisie plaatsvindt die tijdens de 
Algemene Beschouwingen is toegezegd.
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Mevrouw Van Pelt vindt de democratische legitimiteit wel belangrijk en zij vindt dat 
niet scherp terug in de voorliggende brief. Desondanks kan zij zich wel vinden in de 
inhoud ervan.

Wethouder Van de Looij zegt dat er vandaag een brief is verzonden aan de raad 
over de tijdsplanning ten aanzien van de woonvisie. De kaderstellende bijeenkomst 
zal vóór het zomerreces plaatsvinden, zodat de woonvisie in het najaar kan worden 
vastgesteld.

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

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten om het voorzitterschap over 
te dragen aan de heer Groenendijk.

Veldhoven
16-02-2016

OORDEELSVORMEND

Voorzitter Groenendijk heropent de vergadering.

11. KERNTAKENDISCUSSIE DEEL 2 (PW) 16.006

De voorzitter geeft een korte toelichting op de procedure. De griffie heeft een 
kleurenlijst gemaakt en de fracties krijgen in de eerste termijn de gelegenheid om 
dit toe te lichten. Hij verzoekt hen daarbij duidelijk aan te geven welke vragen aan 
wie worden gesteld. Aan de hand van de discussie zal er een update worden 
gemaakt van de lijsten ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van 
22 maart 2016.

Portefeuillehouder Wijman licht toe dat het college op basis van de conclusies van 
vanavond een bestuurlijke opdracht zal formuleren ten behoeve van de 
besluitvormende vergadering van 22 maart 2016.

De heer Saris geeft aan dat de Veldhovense VVD het op orde brengen van de 
financiële huishouding als belangrijkste kerntaak ziet. Als de rente stijgt, verliest de 
gemeente de grip op haar eigen financiën en dat wil hij te allen tijde voorkomen. 
Het betalen van rente is geen kerntaak, maar om daarmee te kunnen stoppen, 
zullen de schulden moeten worden afgelost. Daarvoor moet bouwgrond worden 
verkocht en volgens de media zijn daar op dit moment voldoende mogelijkheden 
voor; de markt is optimistisch. Hij stelt daarom voor om de portefeuilles van het 
college te herverdelen en één wethouder en een team van ambtenaren vrij te 
maken voor grondverkoop en woningbouw. Door niet meer af te wachten, maar 
brutaler te acteren kan dit team de gemeente verlossen van haar schulden, renten 
en deze wellicht onnodige bezuinigingsopdracht. Daarmee wordt dan tevens 
voorkomen dat er onherstelbare schade wordt toegebracht aan het Veldhovense 
verenigingsleven.

De heer Rooijakkers loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid om een 
constructieve bijdrage te leveren aan een financieel gezonde gemeente Veldhoven. 
Daarbij moeten keuzes worden gemaakt en dat doet altijd ergens pijn. Als basis
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voor de kerntaken heeft hij de beleidsvelden genomen die voor hem prioriteit 
hebben: sociale domein, milieu, groen en werk. Minder belangrijk vindt hij 
infrastructuur, de rol van de overheid richting bedrijfsleven, en taken op het gebied 
van gebouwen, gronden en sportaccommodaties en stedelijke ontwikkeling.

Hoewel de heer Hornman de bijdrage van de VVD-fractie aantrekkelijk vindt, mist 
het realiteitszin. Alle taken die de gemeente uitvoert zijn belangrijk, maar zullen 
toch moeten worden afgewogen. Hij hoopt dat de raad stelling durft te nemen in 
wat goed is voor Veldhoven en keuzes durft te maken, los van 
kiezersverwachtingen. Hij vindt dat de gemeente Veldhoven zich zou moeten 
richten op jeugd, wijken, centrumgebied, regio, milieu en financiën. De gemeente 
zou sport- en recreatiemogelijkheden met name moeten faciliteren ten behoeve 
van jeugd en mensen die extra steun nodig hebben. Als activiteiten daardoor 
vervallen is er blijkbaar onvoldoende draagvlak onder de volwassenen. Om het 
beleid ten aanzien van kermissen en andere evenementen ter discussie te kunnen 
stellen, vraagt hij om een inventarisatie van alle evenementen waar de gemeente 
financieel aan bijdraagt en de rol van commerciële partijen hierin. Ook vraagt hij 
inzicht in sportfaciliteiten die anders, efficiënter of zelfs multifunctioneel kunnen 
worden ingezet. Het delen van faciliteiten acht hij vooralsnog onontkoombaar.
Daarnaast vraagt hij aandacht voor de openbare ruimte, kunstcollectie en 
bouwgrondexploitatie.

Het gaat de heer Van Doren meer om de niveaus van de taken dan om de taken 
zelf. Gemeentelijke eigendommen moeten worden beheerd en onderhouden en 
daarom stelt hij voor om enkele taken over te hevelen van categorie C naar 
categorie B.

De heer Hofman heeft vorige keer al een algemene beschouwing gegeven en heeft 
nu vooral gewerkt aan verdere verfijning. Hij kan zich grotendeels vinden in de 
door het college voorgestelde categorie-indeling. Daarvoor zijn de stadsvisie, het 
profiel en het eigen politieke programma de meetpunten geweest; hij heeft zo min 
mogelijk gekeken naar de bezuinigingsopdracht. In de tweede termijn zal hij een 
toelichting per categorie geven.

Tweede termijn

De voorzitter licht toe dat in de tweede termijn de lijsten apart zullen worden 
behandeld, te beginnen bij de taken op de A-lijst. Aan het einde van ieders bijdrage 
is er ruimte voor algemene opmerkingen over de A-lijst.

Met het oog op de toename van het aantal statushouders vindt de heer Hofman het 
van belang om het inburgeringsprogramma te versnellen en te verstevigen. Dit zou 
in samenspraak kunnen worden gedaan met mensen die hier al verblijven.

De heer Van der Reijden licht toe dat contracttaken, taken zijn die per gemeente 
anders worden ingevuld. Hij vindt de GGD een belangrijke contracttaak en heeft 
deze oranje gekleurd, omdat de raad gezamenlijk de stappen in de verdere uitrol 
dient te ondernemen. De Wmo wil hij in dit kader verder aanscherpen door aan te 
geven dat het de eerste verantwoordelijkheid van de raad en het college is om dit 
verder op te pakken en uit te voeren.

Veldhoven
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Mevrouw Gielis licht toe dat ten aanzien van volwasseneneducatie alleen gesproken 
dient te worden over de wettelijke component (taal- en rekenachterstand). Educatie 
die uitsluitend is gericht op de eigen ontwikkeling moeten mensen zelf organiseren 
en betalen, en mag hier niet impliciet in worden meegenomen.

De heer Van Doren vindt regionale samenwerking belangrijk, mits deze 
meerwaarde voor de gemeente Veldhoven heeft en hij vraagt het college of deze 
voorwaarde kan worden toegevoegd.
Portefeuillehouder Wijman zegt dat regionale samenwerkingsverbanden in principe 
altijd een meerwaarde voor Veldhoven hebben. De raad zou dan moeten definiëren 
wat er wordt verstaan onder 'meerwaarde'.
De heer Van Doren verzoekt de portefeuillehouder om dit toe te voegen en dan 
wordt dit onderdeel 'groen'.
De heer Rooijakkers vraagt of dit via een amendement moet gebeuren.
De voorzitter zegt dat andere fracties geen vragen hadden over dit onderwerp. Na 
de beantwoording door het college kan dit onderdeel 'groen' worden gemaakt. Als 
alle onderwerpen zijn behandeld, zal de A-lijst worden bijgewerkt en aan de hand 
van die lijst kan het college het raadsvoorstel al dan niet aanpassen. Tijdens de 
vergadering van 22 maart kunnen amendementen of moties worden ingediend aan 
de hand van het dan voorliggende raadsvoorstel.
De heer Van Doren wijst erop dat deze taak al 'groen' was.
De heer Rooijakkers vraagt wat hij dan bedoelt met 'meerwaarde'.
De heer Van Doren zegt dat de gemeente Veldhoven alleen 
samenwerkingsverbanden aangaat als deze meerwaarde hebben voor Veldhoven, 
dus dan kan dat ook best worden vermeld.
De voorzitter zegt dat dit al wordt vermeld in de beleidsstukken, maar het zou ook 
een bestuursopdracht kunnen worden.

Mevrouw Hartlief stelt voor om na te denken over de mogelijkheden van verdere 
digitalisering van de dienstverlening en het efficiënter inzetten van de frontoffice 
service.
Portefeuillehouder Van de Looij wijst erop dat het een continu proces is om na te 
denken over verbeterslagen.
Volgens mevrouw Hartlief kan dit onderdeel dan 'groen' worden.

De voorzitter biedt nu ruimte voor algemene opmerkingen over de A-lijst.

De heer Hofman pleit er, met het oog op de actuele mogelijkheden tot verdere 
digitalisering, voor om burgers meer en vaker te betrekken bij beleid en 
ontwikkelingen (programma 13) en hij vraagt of de andere fracties zich hierin 
kunnen vinden.
De voorzitter vindt dat deze vraag over de uitvoering gaat, maar de heer Hofman 
ziet dit als een vraag over het niveau van de dienstverlening.
Volgens de heer Rooijakkers is het wel degelijk een kerntaak, maar gaat deze vraag 
over de wijze van uitvoering.
De heer Kootkar sluit zich hierbij aan. Hij vindt dat dit onderdeel is van de 
communicatie en niet specifiek tot kerntaak hoeft te worden benoemd.
De heer De Kort vindt het belangrijk dat de overheid met de tijd meegaat en kan 
zich vinden in het voorstel van de VSA-fractie.
De heer Hornman sluit zich hierbij aan.

Veldhoven
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Portefeuillehouder Van Dongen zegt dat volwasseneneducatie onderdeel is van het 
wbp en niet op de A-lijst hoeft te worden opgenomen.
Portefeuillehouder Van de Looii vult aan dat met volwasseneneducatie zoals nu op 
de A-lijst wordt vermeld, de WEB-gelden worden bedoeld. Dat is een wettelijke 
taak.
De heer Hofman is tevreden als deze toelichting in de notulen wordt vermeld.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twee minuten. Hij geeft 
aan dat de opmerkingen ten aanzien van de A-lijst zijn verwerkt. Aan het einde van 
deze avond is er een groene lijst (kerntaken), oranje lijst (kerntaken, maar 
mogelijk discussie over het niveau) en rode lijst (niet-kerntaken) beschikbaar. Hij 
geeft nu iedere fractie de gelegenheid om te reageren op de B-lijst.

De heer Rooijakkers ziet punt a van het onderdeel stedenbouw niet als kerntaak.
Het is mogelijk en wenselijk om meer vrijheid ten aanzien van welstand bij de 
burgers neer te leggen.
Mevrouw Hartlief vraagt of hij inwoners meer ruimte wil geven om de eigen woning 
te ontwikkelen of dat het ook stedelijk gebied betreft (inrichting, 
bestemmingsplan).
De heer Rooijakkers antwoordt dat het gaat om het verlagen van het niveau van 
punt a (met name onderdeel welstandsbeleid).
Mevrouw Hartlief vraagt of dit onderdeel dan 'geel' of 'rood' zou moeten worden.
Het uitgangspunt van de heer Rooijakkers is het verlagen van het niveau. Hij wil 
nog met zijn fractie overleggen of het wel of geen kerntaak zou moeten zijn.
De heer Van Doren wijst erop dat niet het hele onderdeel stedenbouw 'oranje' kan 
worden, omdat het alleen om punt a gaat.
De heer Saris zegt dat er een besparing zou kunnen worden gerealiseerd door punt 
b en c van de omgevingshandhaving 10oZo lager te zetten en hij vraagt of de heer 
Rooijakkers daarin nog verder zou willen gaan.
De voorzitter wijst erop dat de financiële doorrekening niet leidend mag zijn bij de 
bepaling of een taak wel of geen kerntaak zou moeten zijn. De financiële 
doorrekening van de besluiten die worden genomen ten aanzien van de 
kerntakendiscussie komt later dit jaar aan de orde.
De heer Saris zegt dat het wel om een bezuinigingsoperatie gaat.
Volgens de voorzitter hoeft dat niet het geval te zijn. Het is aan het college om de 
middelen te vinden voor de kerntaken die de raad vaststelt. Mogelijk wordt er een 
bestuursopdracht geformuleerd aan de hand van de discussie van vandaag.

Volgens de heer Hofman lenen diverse beleidsterreinen van de B-lijst zich 
uitstekend voor het herbezien van de balans tussen verantwoordelijkheden voor 
Veldhovense burgers, instellingen en bedrijven en de overheid, bijvoorbeeld 
welstand, inrichting openbaar gebied, openbaar groen, maatschappelijke 
ondersteuning en preventief jeugdbeleid.

De heer Kootkar vraagt in hoeverre de gemeente Veldhoven is gecommitteerd aan 
de regionale woonvisie en of daarin nog lokale accenten mogelijk zijn. Hij heeft de 
indruk dat de onderdelen a, b en c van de woonvisie niet tot de kerntaken hoeven 
worden gerekend.

Veldhoven
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De heer Bijnen bevestigt dat de Veldhovense woonvisie sterk samenhangt met de 
regionale, maar dat staat los van de vraag of het voor de gemeente Veldhoven een 
kerntaak is of zou moeten zijn.
De heer Kootkar heeft de indruk dat de regionale woonvisie zodanig leidend is dat 
de Veldhovense woonvisie geen kerntaak meer kan worden genoemd.
Volgens de heer Hofman gaat een woonvisie niet alleen over het bouwen van 
woningen, maar ook over het leefmilieu in de wijken en de sociale cohesie. Dat kan 
regionaal niet worden bepaald.
Portefeuillehouder Van de Looij sluit zich hierbij aan. Er is zeker samenhang met de 
regionale afspraken op woongebied, maar in de nieuwe woonvisie zullen duidelijk 
eigen accenten worden opgenomen.
De heer Rooijakkers ziet onderdeel d duidelijk als kerntaak. Ook ten aanzien van de 
andere onderdelen neigt hij naar kerntaken, omdat hij het verstandig vindt om, 
naast een regionale woonvisie, ook lokaal eigen beleid en visie te handhaven.
De heer Hofman sluit zich hierbij aan.
De voorzitter stelt voor dat dit 'oranje' wordt.
De heer Rooijakkers vindt dat het 'groen' mag worden.
De heer Kootkar kan zich hierin vinden.

Veldhoven

Volgens de heer Rooijakkers kan de verlichting effectiever worden ingezet. 
Bovendien zorgt verlaging van het kwaliteitsniveau voor energiebesparing.
De heer Van Doren vindt dat het verlichtingsniveau in het kader van de 
verkeersveiligheid op basisniveau moet blijven.
De heer Hofman vindt dat er in het kader van duurzaamheid slim moet worden 
omgegaan met de verlichting.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt.

De heer Hornman vraagt of het college voorstellen kan doen tot een lager niveau 
ten aanzien van de inrichting van openbaar groen.
De heer Kootkar ziet dit als een kerntaak, maar wijst erop dat er gekozen kan 
worden voor een grotere rol van de omwonenden. Dan kan hij zich hierin vinden. 
Ook de heer Hofman wil de balans anders leggen ten aanzien van 
verantwoordelijkheden en taken.
De heer Kootkar licht toe dat de activiteit een kerntaak kan zijn, terwijl de 
uitvoering dat niet hoeft te zijn.
De voorzitter concludeert dat dit onderdeel 'oranje' wordt.

De heer Rooijakkers ziet openbaar groen wel als kerntaak, maar stelt voor om het 
onderhoudsniveau te verlagen.
De heer Van Doren sluit zich hierbij aan. Hierbij zouden inwoners kunnen worden 
ingezet, bijvoorbeeld bij het opruimen van zwerfafval.
Nu er steeds meer wordt gesproken over 'loslaten', vraagt de heer Hofman of er 
richting het college een bestuurlijke opdracht kan worden geformuleerd om het 
'loslaatbeleid' vorm te geven.
De heer Kootkar vraagt wat hij daarmee bedoelt.
De heer Hofman ziet 'loslaten' als een manier om verantwoordelijkheden te delen 
en hij zou graag zien dat de raad bespreekt hoe hier vorm aan kan worden 
gegeven.
De heer Kootkar geeft het college graag de gelegenheid om hier invulling aan te 
geven.
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De heer Rooiiakkers geeft adoptie van groen op rotondes door bedrijven of burgers 
als voorbeeld.
De heer Bijnen vindt dat er nu te veel wordt ingegaan op de uitvoering.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt en koppelt hier een 
bestuursopdracht aan.

De heer Hornman stelt voor om te kijken naar de mate waarin de gemeente 
werkzaamheden verricht ter bestrijding van met name zwerfafval.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt.

De heer Rooiiakkers stelt voor om het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen te 
verlagen.
De heer Kootkar is er voorstander van om het beheer van de begraafplaatsen uit te 
besteden.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt en geeft het college de 
bestuursopdracht om vóór de besluitvormende vergadering van 22 maart uit te 
zoeken wat de gevolgen zouden zijn als het beheer van de begraafplaatsen zou 
worden uitbesteed of wanneer het onderhoudsniveau zou worden verlaagd.

De heer Kootkar stelt voor om het milieubeleid te beperken tot de wettelijke taken.
De heer Hofman vraagt naar de politieke motivatie hiervoor.
De heer Kootkar vindt dat het voor de gemeente voldoende is wanneer de 
wettelijke taken worden uitgevoerd. Kerntaken bestaan primair uit wettelijke taken 
en als de mogelijkheid zich voordoet om verschil te maken, dan is zijn uitgangspunt 
om te kiezen voor de wettelijke taken.
De voorzitter licht toe dat de B-lijst bestaat uit taken die wettelijk en/of zeer 
wenselijk zijn.
Voor de heer Hofman mag het niveau bovenwettelijk zijn.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel franje' wordt.

De heer Rooijakkers stelt voor om het niveau ten aanzien van archeologie te 
verlagen, omdat het hier gaat om onderzoek in het kader van een project dat nog 
niet aan de orde is. Hij vindt dat prematuur.
De heer Bijnen wil het standpunt ten aanzien van de kernvraag los zien van de 
kosten.
De heer Rooijakkers verwijst naar de toelichting waarin staat dat deze kosten 
worden gemaakt in een stadium dat er nog geen concreet project is en dat vindt hij 
overbodig.
Portefeuillehouder Van de Looij licht toe dat de gemeente mensen met 
bouwplannen moet kunnen voorzien van actuele archeologische informatie. Als dat 
niet wordt gedaan, loopt de gemeente aanzienlijke risico's bij bouwprojecten.
De heer Rooijakkers vraagt zich af hoe groot dat risico is.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel franje' wordt.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na vijf minuten. Hij licht toe 
dat de C-lijst groene (kerntaak), oranje (mogelijk richting B-lijst) en rode (blijft in 
categorie C) onderdelen bevat. Hij zal nu elke fractie de gelegenheid geven om de 
onderdelen toe te lichten waaraan behoefte is.

Veldhoven
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De heer Peters vindt dat de grondzaken in het kader van de regionale opdracht 
actief als kerntaak moeten worden (blijven) opgepakt. In de toekomst zal zuinig 
moeten worden omgegaan met de ruimte en bij inbreiding zal nadrukkelijk moeten 
worden gekeken naar groene duurzaamheid en leefruimte. De samenstelling van de 
bevolking wijzigt, interesses veranderen en mensen zijn mobieler. Binnen die 
uitgangspunten, het profiel van de stadsvisie, de woonservicezones en het 'loslaten' 
is een nadere beschouwing rondom het maatschappelijk vastgoed wenselijk. 
Accommodaties voor sport en vrije tijd zijn belangrijk, maar hij stelt voor om te 
bekijken of voor de toekomst kan worden volstaan met minder accommodaties die 
beter zijn ingericht. Waar mogelijk zouden deze kunnen worden geprivatiseerd. Hij 
pleit voor behoud van de kinderboerderij, maar ziet wel mogelijkheden in 
participatiebeleid en de Prins Willem Alexanderschool. Hij wil de kermissen in de 
oorspronkelijke dorpen zoveel mogelijk behouden, totdat de wijken zelf aangeven 
dat het niet meer past. Wel stelt hij voor te kijken naar mogelijke financiële inbreng 
van en/of gedeelde verantwoordelijkheid met commerciële partijen. Alle andere 
franje' VSA-vakjes kunnen in categorie C blijven staan.
De heer Saris zegt dat de Prins Willem-Alexanderschool naar het Sondervick 
College verhuist, waar ook een kinderboerderij komt. Hij stelt voor om de huidige 
kinderboerderij De Hazewinkel te verhuizen naar het Sondervick College.
De heer Peters vindt De Hazewinkel een belangrijke locatie die behouden moet 
blijven.
De heer Saris vraagt of hij het een kerntaak vindt om beide kinderboerderijen te 
onderhouden.
De heer Peters wijst erop dat de kinderboerderij van de Prins Willem- 
Alexanderschool een ander doel heeft dan De Hazewinkel.
Volgens de heer Van Doren is alleen De Hazewinkel gemeentelijk eigendom.
De heer Saris stelt voor om te bekijken of hierin wellicht een samenwerking 
mogelijk is.
De heer Peters zegt dat de kinderboerderij van de Prins Willem-Alexanderschool 
een educatieve functie heeft.
De heer Bijnen ziet ook wel mogelijkheden tot samenwerking, maar op de huidige 
locatie (De Hazewinkel).
De heer Rooijakkers zegt dat deze faciliteit zo belangrijk is voor de inwoners van 
Veldhoven dat het wel als een kerntaak kan worden beschouwd.
De voorzitter concludeert dat de kinderboerderij franje' wordt.

De heer Van Doren zegt dat eigendommen en gebouwen (inclusief de 
kinderboerderij en buiten- en binnensportaccommodaties) moeten worden 
onderhouden. Daarmee wordt dit een taak voor categorie B. Omdat het niveau nog 
ter discussie staat, wordt het franje'. Dat geldt ook voor voorzieningen voor 
honden, wat een onmisbare taak voor de gemeente is. Preventie en onderzoek naar 
mobiliteit en veiligheid voorkomt toekomstige ongevallen en knelpunten en kan 
daarmee ook naar categorie B Ooranje'). Hij stelt voor om de mate van 
privatisering van sportaccommodaties mee te nemen en vraagt of privatisering 
altijd goedkoper is voor de gemeente.
Portefeuillehouder Wijman zegt dat dit maatwerk is; per vereniging en 
accommodatie zal moeten worden bekeken wat de beste oplossing is.
De heer Van Doren stelt voor om de kermissen op de C-lijst te laten staan, maar 
deze moeten wel zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

Veldhoven
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De heer Hofman vindt het goed dat het toekomstbestendig maken van 
sportaccommodaties wordt meegenomen in de sportnota, maar hij vraagt of er ook 
gekeken wordt naar het totale maatschappelijk vastgoed (buurthuizen). 
Portefeuillehouder Van de Looij zegt dit toe.
Portefeuillehouder Wijman vult aan dat het college terugkomt op het gemeentelijk 
vastgoed in zijn totaliteit in de vorm van een vastgoednota.

De heer Hornman verzoekt het college te bekijken welke mogelijkheden er zijn ten 
aanzien van eigendommen en grond. Hij vraagt in hoeverre de investeringen ten 
aanzien van mobiliteit en veiligheid daadwerkelijk bijdragen tot gedragsverandering 
bij kinderen in het verkeer. Hij vraagt zich af of de gemeente verantwoordelijk zou 
moeten zijn voor het schoonhouden van parkeerruimte en of er wel voldoende 
wordt stilgestaan bij toerisme en toeristische activiteiten. Hij zou graag meer 
initiatieven van individuele burgers en belangenverenigingen willen faciliteren. Hij 
ziet kermissen als een verzameling evenementen en daarin zou de gemeente 
terughoudender kunnen zijn.
Mevrouw Hartlief ziet voor accommodaties, kunst en cultuur een meer regisserende 
rol van de gemeente. Zij stelt voor om samen met de sportverenigingen te kijken 
naar verbeteringen in het gebruik van sportaccommodaties en het 
toekomstbestendig maken ervan.
Portefeuillehouder Ramaekers zegt dat de acties ten aanzien van kinderen in het 
verkeer wel degelijk effect hebben. Parkeerruimte is openbaar gebied en daarmee 
is het een taak van de gemeente om deze schoon te houden.

De heer Rooijakkers ziet eigendommen en grond minder als kerntaak voor de 
gemeente en dat geldt ook voor de bouwgrondexploitatie. De voorlichting ten 
aanzien van mobiliteit en veiligheid kan deels worden overgenomen door het 
onderwijs en de centrale overheid en hij ziet het daarmee niet als kerntaak voor de 
gemeente. Toerisme kan meer aan de markt worden overgelaten; in ieder geval 
kan het niveau worden verlaagd. Kinderopvang valt binnen het sociale domein en 
hij beschouwt het daarmee als kerntaak. Hij ziet niet direct de toegevoegde waarde 
van landschapsbeleid en beschouwt het dan ook niet als kerntaak. Ten aanzien van 
economische zaken ziet hij de samenwerkingsvormen niet echt als een kerntaak en 
kan het faciliteren van nieuwe bedrijven naar een lager niveau worden gebracht. 
Ook kunst en cultuur (beeldende kunst, cultuureducatie) heeft voor hem minder 
prioriteit en mag naar een lager niveau worden gebracht. De sportaccommodaties 
hebben voor hem niet direct prioriteit, maar hij kan zich wel vinden in het 
voorgestelde maatwerk conform de sportnota. Kermissen zouden kostendekkend 
moeten zijn.
De heer De Kort vraagt hoe de door de PvdA-fractie geïntroduceerde term 'Stad 
van de Arbeid' zich verhoudt tot het huidige standpunt ten aanzien van 
infrastructuur en economie.
De heer Rooijakkers licht toe dat hij de onderdelen a tot en met d van economische 
zaken wel degelijk als kerntaak beschouwt Ogroen'). Dat geldt niet voor de 
regionale samenwerkingsverbanden en het faciliteren van startende bedrijven. Ten 
aanzien van het laatste zou hij graag willen weten wat dat eigenlijk oplevert. 
Mevrouw Hartlief vraagt of hij ook het samenwerkingsverband Best/Oirschot/ 
Veldhoven, waarin het sociale domein is verankerd, niet belangrijk vindt.
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De heer Rooiiakkers weet niet precies wat in welk samenwerkingsverband aan de 
orde komt, maar wellicht kan het college hem overtuigen van de toegevoegde 
waarde hiervan.
Portefeuillehouder Van Dongen antwoordt dat deze samenwerking niet over het 
sociale domein gaat, maar de uitvoeringsbudgetten van decentralisaties betreft. 
Portefeuillehouder Wijman vult aan dat het Westflankoverleg met de gemeenten 
Best, Oirschot en Eindhoven een economisch overleg is over de gezamenliike 
bedrijventerreinen.
Portefeuillehouder Ramaekers vervolgt dat een accountmanager namens de 
gemeente een goede dienstverlening levert aan (startende) bedrijven. Dat is 
gunstig voor de grondverkopen en werkgelegenheid.
De heer Bijnen vraagt wat de heer De Kort zelf vindt van de tabel.
De heer De Kort zegt dat de VVD-fractie zich inzet voor economie en infrastructuur.
De heer Rooiiakkers vraagt waarom de kleurentabel dan niet verder is ingevuld.
De heer Saris heeft steeds aangegeven dat deze discussie niet los van de financiën 
kan worden gevoerd. Iedereen weet dat het hier een bezuinigingsopdracht betreft.
De heer Van Doren zegt dat ook de VVD-fractie bij het presidium aanwezig was 
toen de behandeling van dit onderwerp werd besproken.
De heer Saris zegt dat de VVD-fractie duidelijk heeft aangegeven niet mee te 
werken aan de kleurentabel.
De voorzitter heeft bij de afronding van de oordeelsvormende vergadering op 
26 januari duidelijk aangegeven hoe het vervolgtraject eruit zou zien. Het is een 
rumoerige vergadering, maar het onderwerp is ook lastig te behandelen. Wel hoopt 
hij dat het aan het einde van deze vergadering voor iedereen duidelijk is waar nog 
over gesproken zal worden tijdens de besluitvormende vergadering van 22 maart.
De heer Saris heeft steeds constructief meegewerkt aan de kerntakendiscussie.
Voor het invullen van de lijsten had hij behoefte aan de financiële doorrekening, 
maar die mag in de discussie niet worden meegenomen. Hij wijst erop dat het niet 
ondenkbaar is dat de provincie in de toekomst zeggenschap gaat krijgen over de 
gemeente Veldhoven en dan is de hele kerntakendiscussie zinloos geweest, want 
dan worden uitsluitend nog wettelijke taken uitgevoerd.
De heer Hofman vindt het jammer dat de fracties van VVD en CDA niet de 
mogelijkheid hebben genomen om in discussie te gaan met de coalitiepartijen 
tijdens deze inhoudelijke discussie over de toekomst en kwaliteit van Veldhoven.

De heer Kootkar heeft in de C-lijst regelmatig aangegeven dat een activiteit 
weliswaar een kerntaak kan zijn, maar dat de uitvoering ervan kan worden 
uitbesteed. Hij stelt voor om het uitgangspunt van actieve grondpolitiek te 
heroverwegen, met het oog op de ervaringen van de afgelopen jaren. Het beheer 
en de exploitatie van eigendommen en gebouwen zou beter kunnen worden 
uitbesteed. Hij wil de kinderboerderij intact houden, maar stelt voor om deze 
budgetten onder te brengen bij programma 6, onderdeel 18 (speelvoorzieningen).
Bij economische zaken als kerntaak zou het meer moeten gaan om de strategische 
invulling van beleid en minder over het beheer en de uitvoering ervan en de regio 
zou hierin een meer prominente rol moeten spelen. Hij stelt voor om rekening te 
houden met het SER-advies waarin een aantal elementen op het gebied van 
peuterspeelzalen en kinderopvang landelijk tot kerntaak wordt benoemd.
Cultuureducatie is weliswaar een kerntaak, maar de uitvoering ervan kan worden 
overgelaten aan instellingen en onderwijs. Kermissen zijn maatschappelijk relevant, 
maar ziet hij niet als kerntaak. Wel kan de gemeente deze faciliteren op
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voorwaarde dat ze kostendekkend zijn. Ten aanzien van sportaccommodaties 
zouden privatisering en brede inzetbaarheid het uitgangspunt moeten zijn.
De heer Hofman kan zich vinden in het standpunt ten aanzien van de actieve 
grondpolitiek, maar pleit voor meer maatwerk ten aanzien van maatschappelijk 
vastgoed.
De voorzitter vraagt of er een bestuursopdracht moet worden geformuleerd ten 
aanzien van de bouwgrondexploitatie.
De heer Kootkar zegt dat bij de begroting wordt besloten over grondzaken en 
wellicht houdt het college daarbij rekening met deze discussie. Hij vindt het niet 
nodig om hiervoor een bestuursopdracht te formuleren.
De voorzitter wijst erop dat dan wel overzichtelijk de voor- en nadelen op een rijtje 
staan. Hij stelt voor om het college opdracht te geven om een en ander uit te 
zoeken.
De heer Kootkar vindt het voldoende als het college de toezegging doet dat daar bij 
de begrotingsbehandeling rekening mee wordt gehouden.
Portefeuillehouder Wiiman stelt voor om de kadernota grondbeleid te actualiseren 
en aan de raad voor te leggen, rekening houdend met de inbreng van vandaag.
De heer Saris wijst erop dat de heren Kootkar en Hofman het niet met elkaar eens 
zijn. Als de gemeente Veldhoven direct zou stoppen met de actieve grondpolitiek 
zou er veel verlies worden gemaakt.
De heer Kootkar heeft gepleit voor een discussie over de actieve grondpolitiek.
De heer Hofman sluit zich hierbij aan en dat geldt ook voor de strategische visie ten 
aanzien van economie.
De heer Rooijakkers vraagt wanneer de kadernota aan de orde komt. Wellicht is 
een quick scan mogelijk.
Portefeuillehouder Wijman zal op 22 maart aangeven wanneer de beleidsnota's aan 
de orde komen.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na tien minuten. Hij stelt 
voor om de bijgewerkte kleurenlijst en een verslag op hoofdlijnen nog deze week 
per mail te versturen aan alle fracties. Als er naar aanleiding daarvan nog vragen 
zijn, zullen deze zo goed mogelijk worden beantwoord.
Portefeuillehouder Wijman ziet voldoende aanknopingspunten om het raadsvoorstel 
verder uit te werken en tijdig aan de raad voor te leggen.

12. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage in dit lastige proces.
Hij ziet uit naar een goede discussie op 22 maart en sluit de vergadering om 
22.50 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 22 maart 
2016.

De griffier, De voorzitter,

Veldhoven

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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