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Naar aanleiding van Coalitie-akkoord en collegebesluiten
Programma Alle

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 mei 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 Het op 14 mei 2018 unaniem door de gemeenteraad vastgestelde coalitieakkoord 

"Samen, Stabiel en Sterk!", waarin duidelijk wordt vermeld dat er 'samen' met de 
'gehele gemeenteraad aan de slag wordt gegaan met de uitgangspunten in het 
coalitie-akkoord (p.7);

4 Het collegebesluit van 11 december jl. inzake het Maatregelenpakket De Run; het 
collegebesluit van 19 maart jl. inzake het vergroten van de aantrekkelijkheid 
Citycentrum; het collegebesluit van 23 april jl. inzake de huisvestingsproblematiek 
rondom Basisschool St. Jan Baptist;

overwegende dat:
4 De gemeenteraad blijkens artikel 125 van de Grondwet aan het hoofd van gemeente 

staat;
4 De gemeenteraad voor een goede uitoefening van zijn taken tijdig en volledig wordt 

geïnformeerd door het college (art. 169 Gemeentewet);
4 De gemeenteraad de samenleving alleen kan dienen als het als

volksvertegenwoordigend orgaan door het college in stelling wordt gebracht als 
belangrijke onderwerpen voor Veldhoven zich aandienen;

4 De gemeenteraad bij bovengenoemde collegebesluiten, die alle een grote impact 
hebben op Veldhoven én Veldhovense inwoners en ondernemers, door het college 
geen mogelijkheid is gegeven om in een vroeg stadium mee te denken en beslissen;

4 De gemeenteraad daardoor niet optimaal in zijn kracht wordt gezet om zijn
volksvertegenwoordigende en kaderstellende rollen uit te oefenen bij voor Veldhoven 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken;

moedigt het college aan :
4 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;

en gaat over tot de orde van de dag.
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