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M 111114 AB PvdA-VVD Groenonderhoud Buurt
bestuurt Unaniem AANGENOMEN

In 2015 een deel van het openbaar groenareaal, in de bebouwde kom te laten uitvoeren door de wijk, buurt of straat; 
keuzes over onderhoud en inrichting in overleg te maken door bewonersgroepen; de raad jaarlijks te informeren over 
de voortgang van deze aanpak; met bewonersgroepen verder in gesprek te gaan over zelfregie in de buurt.

In het voorjaar van 2020 wordt hieromtrent een informatienota naar de 
raad gestuurd.
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M 170315 AP5 PvdA-SWV-VVD-CDA Essentie
woongenot AANGENOMEN Eigenaren faciliteren in oplossing en zoveel als mogelijk juridische procedures voorkomen.

IN 15-wk16 Opvolging moties Kempenbaan-West. Diverse acties 
ondernomen. Wederom geagendeerd in raad 19 mei 2015: motie 
ingetrokken en motie van treurnis verworpen.

M 170315 AP5 VSA-GBV-D66 Sluis Kempenbaan-
West Unaniem AANGENOMEN Voorstel doorgang fietsers/voetgangers, financiële onderbouwing, en naar raad ter besluitvorming.

IN 15-wk16 Opvolging moties Kempenbaan-West. Uitkomsten onderzoek 
ter besluit naar de raad. Raadsbesluti op 15-dec-2015.

M 170315 AP5 VSA-GBV-D66 Snelheid Kempenbaan-
West Unaniem AANGENOMEN

Verkeersbesluit max. snelheid 50 km/u op Kempenbaan-West; monitoren geluidsoverlast en verkeersoverlast; naar 
raad ter besluitvorming.

IN 15-wk16 Opvolging moties Kempenbaan-West. Tot aan realisatie 
aansluiting blijft max. snelheid 50 km/u. Raad kan verkeersbesluit niet 
nemen.

M 230615 VSA-GBV-CDA-D66- PvdA-SV Evaluatie 1e fase
Aldersadvies AANGENOMEN Motie onder aandacht Alderstafel brengen.

M 150915 VSA-GBV-VVD-CDA-D66-PvdA Scenario analyse
vluchtelingen problematiek

Een werkgroep oprichten om op korte termijn plannen te ontwikkelen en nader te concretiseren voor extra 
opvangmogelijkheden van vluchtelingen en of statushouders, plannen die concreet helpen de landelijk forse toename 
van deze doelgroepen op te vangen.

De portefeuillehouder heeft toegezegd de raad actief te informeren, en 
politiek te toetsen. Terugkoppeling in de vergadering van 22 september: 
werkgroep is opgericht, diverse acties in gang gezet. De eerste vluchteling 
komen voor een noodopvang in De Buitenjan.

M 101115 PvdA-CDA-SV Reservepositie (vermogensratio) Het college wordt verzocht met maatregelen te komen waardoor de vermogensratio op middellange termijn 25ūZo 

bedraagt;

Wordt verwerkt in nronrammabenrotinn 2018. In de jaarrekening 2016 
wordt voldaan aan het streefcijfer uit de motie. De maatregelen die 
genomen zijn, betreffen terughoudendheid in investeringen, waardoor de 
2507o gerealiseerd is. Daarnaast zijn een flink aantal gemeentelijke panden 
verkocht voor hogere bedragen dan de boekwaarde.

M 101115 VSA Afvalscheiding INGETROKKEN na
toezegging

De motie: via de media en andere communicatiemiddelen de resultaten van de afvalscheiding zichtbaar te maken aan 
Veldhovense inwoners om het beter scheiden van afval te stimuleren wordt ingetrokken on basis van toegezegde steun 
door de portefeuillehouder en de raadsfracties.

Regulier informatieverstrekking vindt plaats over de resultaten van 
afvalscheiding

M 101115 PvdA Millenniumgemeente INGETROKKEN na
toezegging

De motie 'door te gaan als Millenniumgemeente en in 2016 een voorstel (plan van aanpak) uit te werken waarmee op 
lokale wiize invullina wordt aeaeven aan de nieuwe doelstellingen1 wordt ingetrokken na de toezegging van de 
portefeuillehouder om in het eerste kwartaal 2016 met een plan van aanpak Millenniumgemeente te komen, op basis 
van het thema Kennis en kracht van de regio, waarbij maatschappelijk ondernemerschap wordt ingezet voor de kracht 
van de regio.

Op 18 juli 2017 is de raad per informatienota "Aansluiten bij Global Goals 
for Sustainable Development" geïnformeerd

M 101115 CDA Initiatieven burgers INGETROKKEN na
toezegging

De motie 'de voorwaarden te creëren dat initiatieven van burgers tot wasdom kunnen komen bijvoorbeeld door een 
initiatievenkompas in te richten op de gemeentesite, en ambtenaren in het HRM-beleid te faciliteren met opleidingen 
t.b.v. het begeleiden en faciliteren van initiatieven van de burger1 wordt ingetrokken na de toezegging van de 
portefeuillehouder om, naast wat er al gebeurt, ook te kijken hoe de communicatie ingezet kan worden om initiatieven 
van burgers te stimuleren. Ook zal de zichtbaarheid op de website hierover worden bekeken.

Eind april 2017 is de webpagina "Initiatief voor Veldhoven" (inclusief 
formulier) online gegaan: httns://www.veldhoven.nl/initiatief-voor- 
veldhoven

M 151215 AP24 VVD Huisvesten urgenten en
statushouders INGETROKKEN na toezegging

De motie 'actief die partijen te benaderen die een bijdrage kunnen leveren aan het huisvesten van urgenten en 
statushouders, en de raad over de voortgang hiervan te informeren ' wordt ingetrokken na de toezegging van de 
portefeuillehouder dit te doen met de kanttekening dat de gemeente geen grip heeft op particuliere bezittingen. Over 
een half jaar vindt een evaluatie plaats.

In maart van 2016 zijn 40 makelaars aangeschreven met de vraag of zij 
konden bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, het 
toenemen van de druk op de sociale huurwoningmarkt. Hier zijn geen 
reacties op ontvangen.
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M_100516_AP8_GBV_D66_CDA_PvdA_Huisvesting 
urgenten^PGENOMEN IN RAADSBESLUIT

De motie 'om naast de beoogde twee plaatsen meerdere (ten minste twee) locaties mee te nemen in het plan van 
aanpak met als doel om een verdere spreiding van de tijdelijke woonunits te kunnen realiseren; de voor- en nadelen 
van locaties ten opzichte van elkaar af te wegen alvorens te komen tot een definitieve keuze van minimaal vier locaties 
in het plan van aanpak" is niet ingediend, maar verwerkt in het Raadsbesluit

De inhoud van de motie is verwerkt in het Raadsbesluit

M 100516 AP8 VSA GBV D66 VVD CDA PvdA SV FK O 
pvang statushouders^PGENOMEN IN RAADSBESLUIT

De motie om 'Een beleidsvisie en een werkprogramma met financiele vertaling te ontwikkelen om vluchtelingen met een 
verblijfsstatus op te vangen en te begeleiden met als doel te integreren binnen Veldhoven/Nederland en de raad 
hierover uiterlijk in oktober te informeren' is niet ingediend, maar verwerkt in het Raadsbesluit

De inhoud van de motie is verwerkt in het Raadsbesluit

M 081116 AP4 AB VSA GBV VVD D66 Zwembad AANG
ENOMEN

De motie om 'direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering over het Zwembad te beleggen, 
en te spreken over de alternatieven voor sluiting, waarbij het plan van de Werkgroep Behoud Zwembad het 
uitgangspunt is, en er gestreefd moet worden naar besluitvorming met financieel dekkingsvoorstel voor 1 juli 2017' 
wordt met 25 stemmen voor de motie aangenomen.

Op 20 december heeft de beeldvormende raadsavond plaatsgevonden. 
Bijstellen van kaders is gebeurd met de het raadsbelsuit over het 
zwembad van 28 maart 2017. POHO zegt toe bij de begrotingsbehandeling 
in november 2017 te komen met een sluitende begroting.

M 081116 AP4 AB GBV Meetindicatoren INGETROKKEN
na toezegging

Motie 'om met ingang van 2017 in ieder geval in de voorjaarsnota en in de begroting de verplichte meetindicatoren van 
een streefwaarde te voorzien, en daarnaast bij de jaarrekening, vanaf de jaarrekening over 2017, de realisatie van 
betreffende meetindicatoren te presenteren' wordt ingetrokken

De POHO zegt toe bij de voorjaarsnota 2018 een eerste aanzet te geven 
tot kwantificering. In de voorjaarsnota 2019 is een eerste aanzet gemaakt 
om de doelstellingen (o.a. voortvloeiend uit het coalitieprogramma) te 
voorzien van streefwaarde. Deze aanzet is afgerond in de onlangs aan de 
raad aangeboden kadernota 2020. Hierin zijn de doelstellingen - voor 
zover mogelijk- voorzien van streefwaarden

M 081116 AP4 AB VSA GBV VVD D66 Kwaliteitsonderz
oek decentralisaties zorg/WMO AANGEHOUDEN na
toezegging

De motie 'Een kwaliteitsonderzoek uit te laten voeren door een externe organisatie ter versterking van beleidsuitvoering 
van het Sociaal Domein, en de opdrachtsformulering hiervoor in samenspraak te doen met 'Veldhoven aan tafel1 wordt 
aangehouden

De POHO zegt toe dit onderzoek mee te nemen bij de herijking van de 
nota maatschappelijke participatie. Een kwaliteitsonderzoek kan onderdeel 
zijn van het samenspraakproces inzake de herijking. POHO geeft in 
besluitvormende raadsvergadering van 19 december aan niet voornemens 
te zijn een kwaliteitsonderzoek te gaan verrichten.

M 081116 AP4 AB PvdA Gelden ter bestrijding van
armoede INGETROKKEN na toezegging

de motie 'Uiterlijk 1 januari 2017 te komen met een plan van aanpak hoe de extra middelen van het Rijk ingezet 
kunnen worden in relatie tot het staande beleid met betrekking tot armoedebestrijding ' wordt ingetrokken na 
toezegging.

De POHO zal voor 1 april 2017 een nieuw voorstel ten aanzien van 
minimabeleid voorleggen aan de raad. Voorstel en nota inzake aanpassen 
minimabeleid is geagendeerd voor de raadsvergaderingen van 7 maart en
28 maart.
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M 30052017 AP5.1 CDA SV Verantwoording gebruik
noodbevoegdheid Unaniem AANGENOMEN

De motie 'De handelwijze van de burgemeester te waarderen, omdat daarin op een juiste en adequate manier is 
voorzien in handhaving van de openbare orde enerzijds, terwijl anderzijds het recht op vergadering en de vrijheid van 
meningsuiting zo lang ais mogelijk is geborgd. ' is unaniem aangenomen.

M 30052017 AP22 GBV VSA CDA D66 PvdA SV Eindho
ven Airport na 2020 Unaniem AANGENOMEN

De motie 'zich op dit moment niet te committeren aan de uitspraak van de noodzakelijke groei en het oprekken van de 
geluidsruimte van Eindhoven Airport; Er op toe te zien dat wordt voorzien in een gedegen procesvoorstel waarin de 
maatschappelijke discussie binnen de regio over de ontwikkelingen na 2020 gevoerd kan worden; een breed draagvlak 
voor de uitkomst van het debat te beschouwen als een heel belangrijk uitgangspunt' wordt unaniem aangenomen

18072019: Met het advies van de heer van Geel over de Proefcasus Eindhoven 
Airport en de unanieme instemming van de gemeenteraad om dit advies te 
steunen, is gevolg gegeven aan de oproep om zich niet te committeren aan 
noodzakelijke groei en oprekken van geluidsruimte. Zeker ook het brede 
draagvlak dat het advies van de heer van Geel heeft onder bewoners en andere 
stakeholders geeft vertrouwen dat de maatschappelijke discussie op een goede 
manier is gevoerd. Met het advies voor een permanente overlegstructuur zal dit 
ook in de toekomst gewaarborgd worden.

M 11072017 AP15 VVD Toegankelijkheid
Verkiezingen Ingetrokken na toezegging

De motie 'dit signaal over te brengen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de 
Kiesraad om met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 stemmen toegankelijk te maken voor 
iedereen1 wordt niet in stemming gebracht na toezegging.

De POHO heeft op 21 augustus 2017 de motie en brief overhandigd aan 
minister Plasterk.

M 26092017 VSA CDA PvdA SV AP14 Procesgang
rondom en realisatie van de bezuinigingsopdracht vier
culturele instellingen, in het bijzonder inzake de
muziekschool Unaniem AANGENOMEN

De motie 'zijn treurnis uit over de wijze waarop het proces gezamenlijk is doorlopen en de communicatie door het 
college richting de raad is uitgevoerd' wordt unaniem aangenomen .

M 07112017 GBV Alle
programma's Streefwaarden AANGENOMEN

De motie 'alle voorbereidingen te treffen die nodig en mogelijk zijn, om in de komende raadsperiode vanaf de 
voorjaarsnota in 2018 te werken met SMART doelstellingen, voorzien van streefwaarden, om zodoende helder te maken 
wat het ambitieniveau van het college is, zodat de raad meer efficiënt kan toetsen', wordt aangenomen.

In de voorjaarsnota 2019 is een eerste aanzet gemaakt om de 
doelstellingen (o.a. voortvloeiend uit het coalitieprogramma) te voorzien 
van streefwaarde. Deze aanzet is afgerond in de onlangs aan de raad 
aangeboden kadernota 2020. Hierin zijn de doelstellingen - voor zover 
mogelijk- voorzien van streefwaarden

M 07112017 VVD Programma
2.1.5 Buitenreclame AANGENOMEN

De motie 'te onderzoeken om buitenreclame aan de markt over te laten, daarbij rekening houdend met 
veiligheidsaspecten, en de eerste onderzoeksresultaten tussentijds - voor 1 februari 2018 - terug te koppelen aan de 
raad1 wordt aangenomen.

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 30 januari 2018 is 
medegedeeld dat de terugkoppeling van de eerste onderzoeksresultaten 
enkele weken later plaatsvindt. Eind februari heeft de raad hierover een 
informatienota ontvangen (18bs00020)

M 07112017 VVD Programma 2.1.5 Gebruik
De motie 'Te inventariseren of er behoefte is om Veldhovense ouderen en andere doelgroepen op werkdagen overdag 
gebruik te laten maken van de sportvelden, sportkantines en wijkgebouwen en hierin zo nodig te bemiddelen of te 
faciliteren.
En de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 te informeren over behoefte en facilitering ' wordt aangenomen

Op 6 november 2018 heeft college hieromtrent een informatienota
sportaccommodaties door ouderen AANGENOMEN toegestuurd. Klik hier om de nota te raadplagen.

M 07112017 VSA GBV VVD CDA D66 PvdA SV Progra
mma 2.1.6 Jeugdzorg UNANIEM AANGENOMEN

De motie 'om, gezien de beperkte gemeentelijke grip op gespecialiseerde jeugdzorg, in zijn voornemen 'nadrukkelijk 
(te) investeren in de kracht van de basisstructuur', vooral te richten op:
* het beter en sterker inzetten op vroeg signalering en preventie in samenwerking met betrokken zorgpartners;
* afstemming met verwijzers zodat jeugdigen en hun omgeving optimale begeleiding krijgen, onnodige opschaling naar 
gespecialiseerde zorg wordt beperkt en onnodige kosten worden voorkomen; ' wordt UNANIEM AANGENOMEN

M 07112017 GBV CDA PvdA Programma
2.1.6 Clientondersteuning UNANIEM AANGENOMEN

De motie '1. met de ouderenbonden en andere vrijwillige cliëntondersteuning biedende partijen in overleg te treden hoe 
de gemeente hen kan ondersteunen bij het beter bekend maken van hun dienstverlening;
2. te onderzoeken of extra (financiële) ondersteuning nodig is om de deskundigheid van de vrijwilligers duurzaam te 
kunnen waarborgen;
3. de raad over de uitkomst van het onder 1 en 2 genoemde in het eerstekwartaal van 2018 middels een informatienota 
te informeren.1 wordt UNANIEM AANGENOMEN

Deze motie wordt na 1 oktober 2018 inhoudelijk beantwoord, als vervolg 
op de procesmatige informatienota d.d. 3 april 2018. Op 26 oktober is een 
tweede informatienota hieromtrent naar de raad toegestuurd waarin het 
college uitleg geeft over de wijze waarop de motie is afgedaan.

M 07112017 VSA D66 Programma
2.1.7 Milieubeleid AANGENOMEN

De motie '* De uitvoering van een groene agenda te versterken en een prominentere plaats te geven binnen het 
gemeentelijk beleid;
* De mogelijkheden binnen de slimme regio ten behoeve van duurzaamheid te benutten;
* Gebundelde resultaten in dit kader vanaf 2018 regelmatig met de gemeenteraad te delen. 1 wordt AANGENOMEN

Deze motie is in de jaarrekening 2017 beantwoord en wordt daarmee door 
het college beschouwd als afgedaan.

M 19122017 D66 Samenwerkingsagenda 2018-2025
SGE AANGENOMEN

De motie 'om initiatief te nemen tot het instellen van een werkgroep uit de SGE gemeenten die de opdracht krijgt een 
advies op te stellen over een bestuursmodel voor het SGE. In dit advies is zowel aandacht voor de democratische 
legitimiteit, waarbij raden meer invloed aan de voorkant en aan de achterkant van het besluitvormingsproces hebben.
Dit moet leiden tot een optimalisatie van de effectiviteit en daadkracht van de SGE in het geheel en de betrokken 
gemeenteraden in het bijzonder' wordt AANGENOMEN

Er is een werkgroep geformeerd van raadsleden uit de betrokken 
gemeenten die in september en oktober 2018 bijeenkomen om samen de 
mogelijkheden voor een betere betrokkenheid van raden vorm te geven
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M PvdA 03072018 Deelname oDeratie
Steenbreek UNANIEM AANGENOMEN

De motie ‘Over te gaan tot deelname aan de Operatie Steenbreek voor een periode van tenminste twee jaar'. Is
UNANIEM aangenomen

10052019: Er is contact geweest met de Stichting Steenbreek en de 
procedure van aanmelden is in gang gezet. Aanmelding is afgerond.

M PvdA 25092018 Statieaeldalliantie UNANIEM
AANGENOMEN

De Motie om ‘Veldhoven te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantieis unaniem AANGENOMEN Veldhoven heeft zich aangesloten. Zie www.statiegeldalliantie.org

M BPV 20181113 Privatiserina buitenreclame en diaitale
(verkiezinas)borden INGETROKKEN NA TOEZEGGING

De motie om "
1. Zo spoedig mogelijk te starten met het toegezegde vervolgonderzoek;
2. In dit onderzoek het plaatsen en gebruiken van digitale (verkiezings)borden mee te nemen;
3. De uitkomsten in het eerste kwartaal van 2019 aan te bieden aan de gemeenteraad. " wordt ingetrokken na 
toezegging van de portefeuillehouder

Aanbestedingen en contractvorming met betrekking tot Informatiezuilen 
lopen. De raad wordt hier na afronding over geinformeerd. Naar 
verwachting Q2 2020

M D66 20181113 Duurzaamheidsplannen
eneraietransitie AANGENOMEN

De motie om ‘1. In 2019, op basis van de programma begroting (2.1.7-7.4) met concrete plannen te komen waarin de 
energie transitie in een gezamenlijke inspanning van de burger en de gemeente geplaatst wordt;
2. In deze plannen de klimaatdoelen 2030 met betrekking tot het terugdringen van de CO2 uitstoot zo dicht mogelijk te 
benaderenwordt UNANIEM AANGENOMEN

Voor de planvorming is meer tijd nodig en wordt afgerond in 2020

M PvdA VVD Lokaal Liberaal 20181113 Tiideliike
huisvestina starters en anderen AANGENOMEN

De motie om '1. Ervaringen met de tijdelijke huisvestingslocaties op te halen bij omwonenden, huurders en 
woningbouwcorporaties;
2. Aan de hand van deze informatie de mogelijkheden en voorwaarden te onderzoeken voor alternatieve locaties voor 
tijdelijke huisvestingslocaties;
3. Na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor startersleningen en andere financiële ondersteuningsmogelijkheden;
4. En hierover de raad uiterlijk medio 2019 te informeren1 wordt AANGENOMEN

Op 17 september zijn de verordening m.b.t. de starters- en 
stimuleringsregeling vastgesteld in de raad

M SENIOREN VELDHOVEN 20181113 Dubbelbestemmina
bestemminasDlannen AANGENOMEN

De motie om 'Om bestemmingsplannen vanaf heden zo flexibel mogelijk te maken ten behoeve van versnelde 
verduurzaming van Veldhoven en de Raad hierover te informeren uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 ‘ wordt 
UNANIEM AANGENOMEN

M VSA CDA BPV Lokaal
Liberaal 20181113 WiikaanDak AANGENOMEN

De motie om '1. Om in de eerste helft van 2019 een optimalisering van uitvoeringsplan wijkaanpak met bewoners en 
bewonersorganisaties op te stellen en als voorstel aan de raad voor te leggen;
2. In dit plan op te nemen:
* Versterken en behouden van de leefbaarheid van buurten en wijken;
* Samenspraak en samenwerking;
* De volgende uitgangspunten: de buurt terug naar de bewoners en de gemeente als dienstverlenende ondersteuner;
* De financiële vertaling van deze wijkaanpak, waarvan een eigen wijkbudget onderdeel is,' 
wordt UNANIEM AANGENOMEN

M VVD 20181113 Gebiedsimpuls N69 AANGENOMEN
De motie ‘De voorgenomen wensen bedoeld in het raadsbesluit Gebiedsimpuls N69 van 24-2-2015 en genoemde lijst 
van uitvoeringsprojecten (2014) om te zetten in concrete plannen en deze voor te leggen aan de raad ‘ wordt UNANIEM 
AANGENOMEN

Op 11 juni en 2 juli is het onderwerp via een raadsvoorstel geagendeerd 
op de oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering.

M VSA 20181113 Visie zora- en
ondersteuninasbeleid INGETROKKEN NA TOEZEGGING

De motie om '1. Na te denken over een nieuwe koers ten aanzien van zorg- en ondersteuningsbeleid gericht op een 
duurzame aanpak binnen het toekomstig zorglandschap in Veldhoven en andere manieren om kosten te beheersen.
Deze nieuwe denkwijze voor te leggen aan de raad in de eerste helft van 2019.' wordt INGETROKKEN NA TOEZEGGING

M GBV. VVD. SENIOREN VELDHOVEN. D66. PvdA. Lokaal
Liberaal 20181113 Kostenbeheersina
Jeuadzora AANGENOMEN

De motie om het college te verzoeken om ‘Gesteund door de gemeenteraad vast te houden aan het reeds genomen 
collegebesluit om vooralsnog geen budgetplafonds op jeugdzorg in te voeren en andere manieren te zoeken om de deze 
kosten te beheersen' wordt UNANIEM AANGENOMEN

M GBV VSA. CDA. BPV. D66. LL. SV 20181113 Vlieaveld
van de toekomst AANGENOMEN

De motie om ‘Namens de gemeenteraad een eenduidig standpunt te formuleren omtrent de toekomst van Eindhoven 
Airport en hiermee een bijdrage te leveren aan de proefcasus, waarbij aandacht wordt gevraagd voor maatregelen die 
de overlast en gezondheidsrisico's voor de bewoners van Veldhoven beperken en de uitwerking van deze deelname vóór
1 maart 2019 samen met de gemeenteraad vast te leggen ‘ wordt UNANIEM AANGENOMEN

De raad heeft op 18 december een brief vastgesteld die wordt toegestuurd
aan Dhr. Van Geel inzake de Proefcasus. behorende bii raadsbesluit
18.144

M PvdA 20181113 Mobility Mentorina AANGENOMEN De motie om '1. Mobility Mentoring onderdeel te laten zijn bij de volgend jaar op te stellen kadernota
Schuldhulpverlening1 wordt UNANIEM AANGENOMEN

De nota ‘schuldhulpverlening‘ wordt in 2019 voorgelegd aan de raad

M VVD SENIOREN VELDHOVEN.
BPV 20181113 Gemeentelijke WhatsaDD-
service AANGENOMEN

De motie om ‘1. Een onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening, waarin wordt 
gekeken naar de klantvriendelijkheid van het gemeentelijke telefoonnummer 14 040, het inlopen zonder afspraak en de 
inzet van een gemeentelijke WhatsApp-service;
2. de raad in 2019 te informeren over de resultaten van het onderzoek en het vervolg' 
wordt met 24 stemmen AANGENOMEN

De raad is middels een informatienota in de raadsalert van 1 november 2019
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek
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Motie 02042019 AP8.4 Lokaal Liberaal Permanente
bewonina vakantieparken en camDinas AANGEHOUDEN

De motie om "de aanpak van permanente bewoning van brandveilige chalets en andere brandveilige woonruimten op de 
Veldhovense vakantieparken en campings vooralsnog vanwege de grote woningnood in Veldhoven en de regio, tot: nader order op 
te schorten; » Te overwegen om tijdelijke ontheffing voor permanente bewoning op vakantieparken en campings in veilige 
woonruimten voor een periode van tenminste 10 jaar te verlenen." wordt AANGEHOUDEN, na toezegging van de POHO dat de raad 
vóór 1 oktober wordt geïnformeerd over de voortgang.

Op 24 september 2019 is tijdens de raadsbijeenkomst over bestuurlijke 
weerbaarheid in relatie tot ondermijning door de burgemeester een 
terugkoppeling gedaan over permanente bewoning op vakantieparken. Dit 
als toegezegde actie op deze aangehouden motie. Verder is er een 
collegeadvies in de maak omtrent stand van zaken, besluitvorming over 
termijnen en verdere aanpak. Hierbij komt ook een raadsinformatie nota 
voor naar de raad.

Motie SENIOREN VELDHOVEN VSA BuraerPartii
Veldhoven Aanmoediaina tot samenwerkina

14052019 AANGEHOUDEN

De motie om "Om meer SAMEN te werken met de gemeenteraad door de raad bij belangrijke vraagstukken in een vroeger stadium 
te betrekken, mee te laten denken en besluiten voor te leggen - met inachtneming van ieders bevoegdheid - zodat het college en 
de gemeenteraad daadwerkelijk SAMEN de gemeente besturen en beslissingen nemen die het beste voor Veldhoven zijn " wordt 
AANGEHOUDEN

Er is een traject ingezet met de fractievoorzitters en het college om te 
komen tot een betere samenwerking.

Motie-02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabii-Witven-
AANGENOMEN

De motie om "de mogelijkheden te onderzoeken:
- voor het levensvatbaar maken van het natuur theater De Wetering met partijen die zich in 2006 en 2014 bereid hebben getoond 
om mee te werken aan het natuur theater,
- en/ of voor het eventueel weer vrijmaken van het natuur theater de Wetering als een bijzonder markeerpunt in het landschap 
ten behoeve van de kunstroute" wordt AANGENOMEN

Motie-02072019-AP7-8-VSA-Behoud-en-versterkina-
GroencaDaciteit-in-VES-AANGEHOUDEN

De motie om "bij het opstellen van onze eigen Veldhovense Energie Strategie het behouden van de huidige groencapaciteit en het 
versterken/verbeteren van de toekomstige groencapaciteit, als een belangrijk kader op te nemen " wordt AANGEHOUDEN

Motie-17092019-GBV-VVD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV-
Versterkina-centrum-bii-Gebiedsontwikkelina-
AANGENOMEN

De motie om "In het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen op een duidelijke aanvulling en 
versterking van het centrum van Veldhoven. Daarbij zorg te dragen dat de baten positief zijn en steeds de baten en lasten die 
deze ontwikkeling met zich meebrengt voor Veldhoven in het oog te houden en deze inzichtelijk te maken voor de raad bij de 
uitwerking van scenario’s" wordt UNANIEM aangenomen

Motie BPV. CDA. D66. SV. Lokaal
Liberaal 19065 GVVP Sondervick 29102019 AANGENOM
EN DEF

De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de A67 gereed is;
2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit in de Sondervick;
3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick en, indien van toepassing, de 
weacateaoriserina van de Sondervick te wilziaen " wordt AANGENOMEN

Motie PvdA VVD GBV SV VSA CDA BPV LL
D66 19065 GVVP Doorverbindina Peter Zuidlaan -
Julianastraat 29102019 DEF UNANIEM AANGENOMEN

De motie om "1) Voor 1 februari 2020 aan de raad kenbaar te maken onder welke voorwaarden de Peter Zuidlaan en de 
Julianastraat met elkaar kunnen worden verbonden door middel van een Plan van Aanpak dat inzicht biedt: in de benodigde 
middelen en procedures;
2) Voorbereidingen te treffen om Q2 2020 de benodigde procedures te starten om deze doorverbinding juridisch mogelijk te maken 
én en te streven naar uitvoering in 2020;
3) Bij de realisatie maatregelen te nemen om de bereikbaarheid van Zeelst te waarborgen en de zorgen van bewoners in de 
omgeving van Julianastraat en Hagendorenseweg zoveel mogelijk weg te nemen." wordt UNANIEM AANGENOMEN

Motie D66. CDA. Lokaal Liberaal. VSA. BPV 19089
SamenDraaktraiect
Omaevinasvisie 29102019 DEF AANGENOMEN

De motie om Werk te maken van het betrekken van de Veldhovense jongeren vanaf 16 jaar in de komende periode bíj de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie;
* Dit op een actieve wijze en aansluitend bij de belevingswereld en mediagebruik van jongeren; " wordt aangenomen

1 VVD. GBV Motie AB12112019 Rotonde Heerbaan.
Sterrenlaan. Dom UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Maatregelen te treffen, fysiek en/of door gedragsbeïnvloeding, die de doorstroming op de Heerbaan doen 
verbeteren" wordt UNANIEM AANGENOMEN

2 VVD. CDA. PvdA Motie AB12112019 Vieren 100
iariaen UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "^ Een creatieve manier te vinden om de inwoners van Veldhoven die de 100 jarige leeftijd bereiken te kunnen blijven 
felicitEREN," wordt UNANIEM AANGENOMEN

3 VVD. CDA. PvdA Motie AB12112019 Straatnamen 100
iaria bestaan Veldhoven AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken of deze herinnering vorm gegeven kan worden door de straten in een van de nieuwbouwwijken te 
vernoemen naar markante Veldhovenaren uit de 100 jarige geschiedenis van onze gemeente," wordt AANGENOMEN

4 GBV. SV. PvdA Motie AB12112019 Invoeren Ja-Ja
Sticker AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken of de invoering van de ja-ja sticker mogelijk is in Veldhoven en wat hiervan de gevolgen zijn.
2. Als het onderzoek positief uitvalt dan een communicatieplan maken ter succesvolle implementatie van het systeem." wordt 
AANGENOMEN

5 GBV. VVD. PvdA Motie AB12112019 Voorkomina
biizetten arof huisvuil AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat er (grof)huisvuil wordt bijgezet bij 
ondergrondse en bovengrondse (afval)containers.
2. De onderzoeksresultaten te delen met de raad in een informatienota" wordt AANGENOMEN

6 GBV. VVD. SV. CDA. D66.
BPV Motie AB12112019 Meetindicatoren
Bearotina UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "1. In de aanloop naar de kadernota 2021, aandachtig te kijken naar de relatie tussen de doelstellingen en de 
meetindicatoren en deze op elkaar af te stemmen, zodat de raad zijn controlerende taak optimaal kan uitvoeren;" wordt UNANIEM 
AANGENOMEN

11 VSA. VVD. SV. CDA. BPV.
LL Motie AB12112019 Rattenoverlast
aanDakken UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "^ Burgers actief te informeren en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en aanpakken;
* Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden" wordt UNANIEM AANGENOMEN

12 VSA. VVD. SV Motie AB12112019 Achteraf afval
scheiden UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "^ Om te onderzoeken of achteraf scheiden van het Veldhovense afval een effectievere en een goedkopere manier is 
om meer schone grondstoffen op te leveren.
• De resultaten van dit onderzoek aan de raad te presenteren" wordt UNANIEM AANGENOMEN

13 CDA. VVD. GBV Motie AB12112019 Rol raad
aemeenschaDDeliike reaelinaen AANGENOMEN DEF

De motie om "^ In een raadswerkgroepAcommissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag te gaan, met als doel de 
raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, meer vorm en inhoud te geven" 
wordt AANGENOMEN

14 CDA. SV. VSA. D66. BPV.
LL Motie AB12112019 Afronden IHP voor schooliaar
2020-2021 UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "^ Het IHP en de bijbehorende projectplannen ten aanzien van tenminste Zilverackers, Dick Bruna en St. Jan Baptist 
aan de raad aan te bieden in het eerste kwartaal van 2020, zodanig dat noodvoorzieningen passende oplossingen voor aanvang 
van schooljaar 2020-2021 gerealiseerd kunnen zijn." wordt UNANIEM AANGENOMEN

16 PvdA. VVD. GBV Motie AB12112019 Extra
riiksmiddelen Sociaal Domein UNANIEM AANGENOMEN
DEF

De motie om "1. De landelijke overheid in een brandbrief nogmaals te wijzen op de tekorten in de jeugdzorg en andere taakvelden 
in het sociaal domein, de consequenties daarvan voor de gemeentelijke huishouding en de noodzaak om daarvoor extra middelen 
beschikbaar te stellen;
2. Dit signaal zelfstandig te versturen, dan wel in MRE-verband (zoals dit ook al in andere regio's is gebeurd)" wordt UNANIEM 
AANGENOMEN

Op 26 november deelt de poho mede dat de aangenomen motie tijdens de 
Algemene Beschouwingen inzake Extra rijksmiddelen voor het Sociaal 
Domein zal worden afgedaan tijdens de bijzondere Algemene 
Ledenvergadering van de VNG. Er zal dan tijdens het inspreekrecht door 
de voorzitter van 21voordejeugd hierover een pleidooi worden gehouden. 
Daarmee is de motie afgedaan.

21 D66. SV. VSA. CDA. BPV. LL. GBV.
PvdA Motie AB12112019 Diversiteit oDenbaar
aroen UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "^ De mogelijkheid te onderzoeken om daar waar mogelijk grasvelden om te vormen, te omlijsten of aan te vullen 
met begroeiing die afwisselender is en bijdraagt aan de biodiversiteit in de gemeente;
* Dit te doen binnen de mogelijkheden van de financiële kaders;" wordt UNANIEM AANGENOMEN

22 BPV. D66. CDA. VSA. SV.
LL Motie AB12112019 Taalniveau communicatie en
informatie in Enaels GEWIJZIGD UNANIEM AANGENOMEN
DEF

De motie om "1. De "Direct Duidelijk-deal" te ondertekenen.
2. De afspraken voor een heldere communicatie van de overheid vast te leggen in beleid;
3. De medewerkers op te leiden om volgens het direct duidelijk principe te communiceren;
4. Op de Engelse versie van de relevante gemeentelijke website pagina's en formulieren in het Engels aan te bieden;" wordt 
UNANIEM AANGENOMEN

28 Lokaal Liberaal Motie AB12112019 De Veldhovense
kermissen GEWIJZIGD UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "• in overleg te treden met de horeca-ondernemers rondom de vier Veldhovense kermissen om te bewerkstelligen dat 
door zelfwerkzaamheid deze kermissen / volksfeesten voor Veldhoven behouden blijven," wordt UNANIEM AANGENOMEN

LEGENDA

ínhoud motie is afgedaan 

ínhoud motie niet afgedaan



AMENDEMENTEN
Aangenomen amendementen ļ Ingetrokken na toezegging

Stand van zaken per 1 - 12 - 2019 Veldhoven
Jaar Aangenomen amendementen / Ingetrokken na toezegging

Stemming
Besluit

Voor Tegen
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a 11-11-2014 vsa. gbv. D66 Dekking
15 stemmen (D66, 
GBV, VSA)

12 stemmen (VVD, 
CDA, PvdA, SV)

besluit de financiële consequenties van het minimabeleid in de begroting 2015 e.v. als volgt te wijzigen:
1. het extra nadeel van C 49.500 voor 2015 deels te dekken uit extra verhoging van de toeristenbelasting van C 1,20 naar C 1,40 in 2015 en deels ten 
laste laten komen van de begrotingssaldo's ( 2015 e.v. );
2. de begroting 2015 en verder hierop aan te passen;

Minimabeleid A Aangenomen

A 11-11-2014 SV Lokaal sociaal fonds A Aangenomen Unaniem

27 stemmen (VSA, 
GBV, D66, VVD, CDA, 
PvdA, SV)

0 stemmen spreekt uit aan het concept-raadsbesluit nr. 14.133 beslispunt 6 toe te voegen:
a. Over te gaan tot de inrichting van een bestemmingsreserve 'lokaal sociaal fonds',
b. Daarin de overschotten onder te brengen die wellicht ontstaan in het kader van de uitvoering van de drie transities in het sociale domein,
c. De mogelijke overschotten op het implementatiebudget, zoals die zichtbaar worden in Kwarap 4 2014 en/of de jaarrekening 2014, te beschouwen 
als een eerste storting in de bestemmingsreserve,
d. De werkingsduur van de bestemmingsreserve te beperken tot een periode van drie jaar,

A 24-2-2015 VSA-PvdA AP18-Subsidies kerntaken Cat-B-
jeugd AANGENOMEN

13 stemmen (CDA, 
VSA, VVD)

10 stemmen (GBV, 
D66, SV)

spreekt uit het conceptbesluit nr. 15.019 als volgt te wijzigen:
Lid 3b te wijzigen door het te vervangen door de tekst:
het voornemen uit te spreken om alle subsidies die genoemd zijn in Bijlage II categorie B 
(subsidies voor jeugdactiviteiten die een bijdrage leveren aan het Kerndoel "Goed leef- en 
woonklimaat") per 2017 een subsidie te verlenen gelijk aan de subsidie voor 2015 en 2016;

A 19-5-2015 AP12 VSA-GBV-D66 Bestuurlijke visie def-1
Ingetrokken na toezegging

b e s l u i t :
1. de bestuurlijke toekomstvisie van Veldhoven vast te stellen, en in de aanhef toe te voegen: "Zelfstandigheid gekoppeld aan samenwerking 
garandeert draagkracht en daadkracht";
2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken deze visie te versturen naar de provincie Noord-Brabant als reactie op haar verzoek in 
het kader van (veer)krachtig bestuur; en in de begeleidende brief de volgende passage toe te voegen: " De bestuurlijke visie maakt duidelijk dat 
Veldhoven uitvoering geeft aan de combinatie van zelfstandigheid en samenwerking. Zelfstandigheid gekoppeld aan samenwerking garandeert 
draagkracht en daadkracht.;

A 24-2-2015 VSA-GBV-D66 AP15 Afvalproef aanschaf kleine
containers-v2 DEF Unaniem Akkoord

24 stemmen (VSA, 
GBV, VVD, D66, CDA, 
PvdA, SV)

0 stemmen spreekt uit het concept-raadsbesluit nr. 15.011 als volgt te wijzigen: 
het beslispunt 1c te vervangen door:
c. een keer per vier weken inzamelen van restafval in grijze kliko van 240 liter;

A 15-9-2015 VSA-GBV-D66 AP11 Verordening
auditcommissie AANGENOMEN

24 stemmen (VSA, 
GBV, VVD, D66, CDA, 
PvdA)

0 stemmen Besluit de tekst van de verordening als volgt aan te passen:
* Artikel 4.1. te wijzigen in: De commissie bestaat uit 4 leden, dat kunnen raadsleden en steunfractieleden zijn, met inachtneming van art. 4.4.

A 15-12-2015 AP21 VSA GBV Geactualiseerde stadsvisie def
AANGENOMEN

25 stemmen (VSA 5; 
GBV 6; D66 3; VVD 5; 
CDA 4; PvdA 2)

0 stemmen Stelt voor het besluit als volgt te wijzigen:
1. Het hierna genoemde Profiel van Veldhoven vast te stellen als onderlegger voor de te voeren kerntakendiscussie:

A 15-12-2015 AP22 PvdA Rapport Rekenkamercommissie Majeure
Projecten def AANGENOMEN

25 stemmen (VSA, 
GBV, VVD, D66, CDA, 
PvdA))

0 stemmen Spreekt uit het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Aanbeveling 2: Kom tot een meer expliciete definiëring van majeure projecten en breng 
daarbij samenhang aan tussen de kaders van de programmabegroting, hand- en 
voetboek en planning- Ŭ. controlcvclus.
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A 22-3-2016 SV VVD CDA PvdA AP13 Kerntakendiscussie deel 2

24 stemmen (VSA 6; 
GBV 6; D66 2; VVD 4; 
CDA 3; PvdA 2; 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.007 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 6.18 toe te voegen dat met 'loslaten' onder meer bedoeld wordt dat inwoners de mogelijkheid geboden wordt groen 
in hun directe woonomgeving te onderhouden en/of met bijvoorbeeld een hele straat te adopteren en het groenonderhoud zelf uit te voeren.Groenstrook AANGENOMEN

A 22-3-2016 SV VVD CDA PvdA AP13 Kerntakendiscussie deel 2

Besluit het voorstel 16.006 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 8.37 toe te voegen dat in de beleidsvisie informatie wordt opgenomen over de voor- en nadelen van het uitsluitend 
uitvoeren van de wettelijke taken en tevens wat de gevolgen zijn van het niet langer uitvoeren van de activiteiten rond educatie en voorlichting,Milieubeleid INGETROKKEN NA TOEZEGGING

A 22-3-2016 SV VVD CDA-PvdA AP13 Kerntakendiscussie

Besluit het voorstel 16.006 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 11.48 toe te voegen dat in de beleidsvisie informatie wordt opgenomen over de voor- en nadelen van het 
gedeeltelijk schrappen van het onderhoud (preventief en curatief) aan kunstwerken en de optie om kunstwerken te verkopen of voor sponsoring aan 
het bedrijfsleven aan te bieden te onderzoeken en de raad in de beleidsvisie hierover te informeren,Onderhoud kunst INGETROKKEN NA TOEZEGGING

A 22-3-2016 VVD CDA PvdA SV AP13 Kerntakendiscussie deel 2
Spreekt uit het raadsbesluit 16.007 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 1.2 toe te voegen dat in de actualisatie van de welstandsnota wordt opgenomen dat er meer vrijheden worden 
gegeven aan de burger voor de uitvoering hiervan,Welstandsbeleid INGETROKKEN NA TOEZEGGING

A 11-10-2016 VSA GBV D66 CDA PvdA SV AP15 Samenspraak

21 stemmen (VSA, 
GBV, CDA, D66, PvdA, 
Samenwerkend 
Veldhoven)

5 stemmen (VVD) spreekt uit het raadsbesluit nr. 16.101 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan culturele aanbod waar talenten kansen krijgen waar kunst en cultuur 
onderdeel zijn van de leefbaarheid en bijdragen aan het welbevinden van alle inwoners in samenhang met de regio.
2. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle inwoners te laten kennis maken met culturele uitingen én om actief deel 
te nemen aan kunst en cultuur'.
3. De uitgaven blijven binnen de programma-begroting vastgestelde budgetten.
4. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst Ŭ. Cultuur;
5. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die bijdragen aan de vitale samenleving en aan een goed woon- en 
leefklimaat zijn uitgangspunten voor inzet van subsidiemiddelen. Dit komt tot uiting in herkenbare activiteiten.
6. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak dienen organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.
7. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en interesseren van een zo breed mogelijk publiek, waarbij er speciaal aandacht 
zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie voor de jeugd blijft kerntaak van de gemeente.
8. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende internationalisering van de Veldhovense samenleving.

Kunst & Cultuur AANGENOMEN

A 08-11-2016 VSA GBV VVD CDA D66 SV Programma 7:

26 stemmen (VSA 6, 
GBV 6, VVD 5, CDA 4, 
D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen beslispunt 5.
- Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
- De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen 
via de mogelijkheden van de P&C-cyclus;
- In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de 
cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor het Sociaal Domein te kunnen ontwikkelen.

Financiele evaluatie lokaal Sociaal Deelfonds AANGENOMEN

A 08-11-2016 VVD CDA PvdA SV Programma 6: Sponsoring

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".

rotondes AANGEHOUDEN na toezegging

A 08-11-2016 PvdA SV Programma 7: algemeen beleid

26 stemmen (VSA 6, 
GBV 6, VVD 5, CDA 4, 
D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning (productnummer 6408); 
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.maatschappelijke ondersteuning AANGENOMEN
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A 12-6-2017 GBV CDA D66 PvdA SV AP27 Vaststellen concept
mobiliteitsambitie GVVP AANGENOMEN

25 stemmen (GBV 6, 
VSA 6, VVD 5, CDA 3, 
D66 3, PvdA 1, 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.044 bij beslispunt 1, als volgt te wijzigen:
- De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief het thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 'middel'.

A 11-7-2017 GBV VVD CDA D66 AP12 Uitwerken sport-en
beweegbeleid AANGENOMEN

17 stemmen (GBV 6, 
VVD 4, CDA 4, D66 2, 
PvdA 1 )

5 stemmen (VSA 4 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.068 t.a.v. beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
1. Het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030 gewijzigd vast te stellen, conform de afschrijvingstermijn 'kunststofvelden voor 
voetbalverenigingen' van 12 jaar;
2. Mocht uit kwalitatief onderzoek blijken, dat het veld niet meer aan de eisen voldoet, dan moet vervanging alsnog eerder worden uitgevoerd;
3. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021;

A D66 AP17 27022018 Voordracht
steunfractieleden AANGENOMEN

20 stemmen (VSA 1, 
GBV 5, VVD 5, CDA 3, 
D66 3, PvdA 2 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

5 stemmen (VSA 4, 
CDA 1)

spreekt uit het raadsbesluit (18.018) als volgt te wijzigen:
• Artikel 10, lid 2 als volgt aan te passen: Steunfractieleden zijn personen die op de kieslijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben 
gestaan, niet zijnde raadsleden. Vanaf twee jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, kunnen inwoners van Veldhoven die niet op de kieslijst 
voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan, als steunfractielid door een fractie worden voorgedragen.
• Artikel 10, lid 3 als volgt aan te passen: Steunfractieleden worden door de raad op voordracht van de fractie benoemd. De voordrachten worden 
procedureel op identieke wijze beoordeeld als verkozen raadsleden aangevuld met het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag Politiek 
ambtsdragers als bijdrage bij de geloofsbrieven.
• De toelichtingen op deze artikelen aan te passen conform de biilage

A Lokaal Liberaal VSA D66 BPV 20181113 Verlichting fietspad
Heerbaan-Oersebaan INGETROKKEN NA TOEZEGGING

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 18.116 als volgt te wijzigen:
1. De programmabegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting 2019-2022 gewijzigd vast te stellen, door Programma 2.1.2 Verkeer, vervoer en 
waterstaat, doelstelling 3 als volgt te formuleren: "Verlichting verlengde Heerbaan 1 Oersebaan. Aanleg verlichting fietspad
1. Onderzoek doen naar Flora en Fauna in eerste kwartaal van 2019
2. Realisatie aanleg verlichting fietspad uiterlijk in tweede kwartaal 2019"

A CDA 20181113 Huisvesting school St. Jan Baptist INGETROKKEN
NA TOEZEGGING

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 18.116 als volgt te wijzigen:
1. Ten behoeve van het oplossen van ruimtegebrek en het creëren van kansen voor de samenleving m.b.t. onderwijshuisvesting m.i.v. 2019 een extra 
bedrag van 60 k in 2019 en 30 k in volgende jaren voor de duur van totaal 10 jaar in de begroting op te nemen voor huisvestingslasten onderwijs en 
dit bedrag in de komende jaren in te zetten voor de st. Jan Baptist zodat er tijd en ruimte is om een structurele oplossing (conform IHP) voor te 
bereiden.

Amendement VSA D66 PvdA VVD GBV SV CDA BPV LL Duurzaa
mheid in Ambitiedocument AANGENOMEN 14052019

Unaniem aangenomen 
(27 stemmen)

0 tegen spreekt uit het raadsbesluit 19.010 inzake het ambitiedocument 'Samen voor 
ruimtelijke kwaliteit' als volgt te wijzigen:
1. Het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit', overeenkomstig artikel 12a, eerste lid van de Woningwet, vast te stellen met inbegrip van 
de volgende wijzigingen:
a. Hoofdstuk 3 'criteria' uit te breiden met de paragraaf 'duurzaamheid' b. de tekst in de inleiding van het document, pagina 5, te doen vervangen;

Amendement-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV-GVVP-Fietsveiligheid-
17092019-DEF.pdf

Unaniem aangenomen 
(26 stemmen)

0 tegen spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 19.066 als volgt te wijzigen door de volgende punten toe te voegen:
- om de verkeersveiligheid voor fietsers in heel Veldhoven en in het bijzonder op verkeersrotondes te vergroten is het noodzakelijk om 
gedragsbeïnvloedende maatregelen te nemen die een positief effect hebben op bewustwording van de mogelijke gevaarlijke situatie ter plaatse, zowel 
bij het langzame verkeer als bij het gemotoriseerde verkeer.
- Deze maatregelen worden opgenomen in de kolom 'maatregelen' in één van de modules 'Veiligheid'/'Fiets'/'Verkeerseducatie' van het GVVP.
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