
Veldhoven
NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 12 juni 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)
H.A.M. van Doren (GBV)
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)

drs. J.M.L.N. Mikkers
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)
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66)
W.G.M. Peters (VSA)
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD) (tot 23.00
uur)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)

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: mevrouw M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen), P. Wisgerhof (CDA)

BESLUITVORMEND

18. HEROPENING

De voorzitter heropent de vergadering op maandag 12 juni om 19.30 uur.

19. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De voorzitter stelt voor om eerst de coalitiewijziging en de benoemingen te 
behandelen en daarna verder te gaan met de insprekers.

20. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Het stemmingsnummer blijft ongewijzigd, nummer 13. Dit betekent dat de heer 
Peters bij eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

21. COALITIEWIJZIGING

Na verbijstering en gevoel van onrecht voelt de heer Hofman schaamte naar de 
inwoners van de gemeente Veldhoven, de raad en het ambtelijk apparaat. De VSA- 
fractie treft geen blaam en heeft de duale taken altijd strikt gescheiden gehouden 
zodat raadsleden zich kritisch en onafhankelijk konden opstellen ten opzichte van 
het college. Hij vindt het een vorm van chantage die niet past in duaal werken 
wanneer wethouders in een besloten overleg dreigen op te stappen als er
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Veldhoven
gesproken wordt over de muziekschool. Hij vindt het afkeurenswaardig om vanuit 
beslotenheid mensen met een kritische houding de mond te snoeren door hen 
zonder dialoog buiten spel te zetten en te informeren en zelfs de burgemeester te 
passeren. De VSA-fractie blijft vasthouden aan de eerder vastgestelde 
uitgangspunten en blijft respectvol ten opzichte van de inwoners en de raad. 
Persoonlijk is hij teleurgesteld in het gebrek aan openheid en transparantie van 
enkele coalitieleden met wie hij een vriendschappelijke en betrouwbare relatie 
dacht te hebben.

Mevrouw Gielis zegt dat de VSA-fractie - en daarmee een grote groep mensen die 
erop heeft gestemd - buiten spel is gezet doordat buiten haar medeweten om een 
nieuwe coalitie is gevormd. Bij aanvang van de coalitie is gekozen voor 
samenspraak als bestuursstijl, maar in dit geval was eerder sprake van overspel en 
bedrog. De andere fracties (GBV en D66) lijken geen oog te hebben voor de 
aangegane verplichtingen en het eigen belang voor het algemeen belang te laten 
gaan. De VSA-fractie wil met respect, eerlijkheid, openheid en ruimte voor dialoog 
omgaan met de vertegenwoordiging van de Veldhovense gemeenschap. Zonder 
dwang kan men kritisch blijven naar elkaar en toch samen optrekken en 
compromissen sluiten. De wijze waarop de wethouders een blanco cheque eisten 
voor de kiosk bij de Hazewinkel vindt zij onbehoorlijk en zij vreest dat de nieuwe 
coalitie zuur zal terugkijken op deze zaak als zij weer is teruggekeerd in de realiteit. 
De VSA-fractie zal intussen de Veldhovenaren blijven vertegenwoordigen, een 
bijdrage leveren aan de inhoud op dossiers en pleiten voor integriteit en 
samenspraak.

De heer Wiinands bedankt de mensen die zijn fractie de afgelopen jaren en met 
name de afgelopen dagen hebben gesteund. Verwijzend naar de definitie van 
integriteit noemt hij de handelwijze van de coalitie niet integer. Via de media heeft 
een openlijke uitruil plaatsgevonden waarbij aangegeven is op welke dossiers de 
koers wordt gewijzigd en wat de fracties daarvoor in de plaats krijgen. De VSA- 
fractie is steeds bereid geweest tot gesprek om tot een breed gedragen oplossing te 
komen en hij zou dan ook graag zien dat de uitspraken hierover worden 
gerectificeerd. Hij vraagt of raadsleden de mond is gesnoerd. Politiek is geen spel 
maar gaat om echte mensen, echte problemen en echt geld en daar moet serieus 
mee worden omgegaan. Samenwerking en samenspraak zijn en blijven van groot 
belang. Hij blijft staan voor integriteit en zal ook in de toekomst de dialoog aangaan 
over alle onderwerpen en alle collegevoorstellen beoordelen op de inhoud.

De heer Jonkers benadrukt dat hij het belang van Veldhoven steeds voorop heeft 
gesteld en daarbij is een coalitie met wederzijds vertrouwen essentieel. Naar 
aanleiding van flinke verschillen van inzicht op drie belangrijke dossiers is op 15 
mei een extra coalitieoverleg ingelast, waar de GBV-fractie onaangenaam werd 
verrast door de houding en de toon van de VSA-fractie richting de coalitiegenoten. 
Hij had niet het gevoel dat de wil om er samen uit te komen nog aanwezig was en 
dit gebrek aan wederzijds vertrouwen werd in de dagen daarna versterkt. Omdat 
dit niet in het belang van Veldhoven is, heeft de GBV-fractie bewust gekozen voor 
een andere weg.

De heer De Kort heeft de afgelopen drie jaar over de schouder van de bestuurder 
meegekeken, zonder mogelijkheid om zelf de richting te bepalen. Toen duidelijk 
werd dat de bestuurders niet meer allemaal dezelfde richting uit wilden rijden heeft 
de VVD-fractie besloten om niet te weg te kijken, maar verantwoordelijkheid te 
nemen, in het belang van Veldhoven. In de politiek is het geven en nemen en deze
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Veldhoven
stap geeft de WD-fractie de mogelijkheid om toch nog een aantal relevante punten 
te realiseren voor haar kiezers. Hij kijkt uit naar voortzetting van de samenwerking 
met zowel de coalitie- als de oppositieleden.

De heer Slegers heeft inmiddels alle verhalen aangehoord. Hij vindt de situatie 
beschamend, niet alleen voor Veldhoven maar ook voor de raad en de wijze waarop 
met elkaar wordt omgegaan. Ook het proces, waarbij de voorzitter van de raad niet 
eens wordt geïnformeerd, vindt hij teleurstellend. Hij dacht dat integriteit voor deze 
raad de hoogste prioriteit had, maar heeft daar nu zijn twijfels over.

Mevrouw Hartlief wijst erop dat een besluit om het vertrouwen op te zeggen niet 
lichtvaardig wordt genomen. Binnen de coalitie zijn afspraken gemaakt over 
onderwerpen en processen. Toen bij toeval werd ontdekt dat drie onderwerpen heel 
gevoelig lagen bij de VSA-fractie is tijdens een extra coalitieoverleg geprobeerd om 
tot overeenstemming te komen. De onverschillige houding van de VSA-fractie 
baarde zorgen, die de dagen daarop niet verminderden. In het weekend van 21 mei 
werd duidelijk dat het onderlinge vertrouwen te weinig basis meer kende. Het er 
niet op kunnen vertrouwen dat het coalitieprogramma leidend is en onzekerheid 
over afspraken en eerder ingenomen standpunten, waren de basis voor een 
vertrouwensbreuk met de VSA-fractie. De D66-fractie wil het coalitieprogramma 
graag ten uitvoer brengen maar daarvoor is vertrouwen en stabiliteit nodig, in het 
belang van Veldhoven.

De heer Rooijakkers is geschokt dat de grootste partij van Veldhoven wordt 
ingeruild zonder enig serieus overleg. Hij kan geen begrip opbrengen voor de 
manier waarop op dit niveau met elkaar wordt omgegaan en wat Veldhoven te 
schande maakt ten opzichte van de kiezers en de randgemeenten. Er bestaat 
verschil van inzicht op drie dossiers. Dat is politiek, een basisprincipe van 
democratie. Hij vindt het vreemd dat de VVD-fractie instemt met de realisatie van 
de muziekschool in de bibliotheek en zelfs bereid is daarvoor een blanco cheque af 
te geven. Ook kan de VVD-fractie ineens instemmen met de realisatie van een 
kiosk bij de Hazewinkel, terwijl zij in de oordeelsvormende vergadering van 16 mei 
jl. nog aangaf dat daar geen behoefte aan zou zijn. Door het terugdraaien van de 
ingeplande verhoging van de OZB wordt er meer uitgegeven en zijn er minder 
inkomsten bij een toch al zorgelijke meerjarenplanning. Het argument om 
verantwoordelijkheid te nemen voor bestuurlijke stabiliteit, accepteert hij niet. 
Politiek is geven en nemen en incasseren; intriges, overspel, vreemdgaan, macht 
en geld horen daar in ieder geval niet bij.

De heer Kootkar verwijst naar een persbericht waarin aangegeven wordt dat 
'afspraken uit het coalitieprogramma en anderszins niet worden nagekomen'. Hij 
kent het coalitieprogramma, maar vraagt zich af wat er wordt bedoeld met 
Anderszins'. Volgens het coalitieprogramma hechten partijen eraan samen te 
werken en samen op te trekken met alle partijen en hij vraagt hoe zich dat 
verhoudt tot het persbericht. Door buiten het medeweten van een coalitiepartner 
verkennende gesprekken te voeren met de VVD-fractie heeft hij de indruk dat hier 
eerder sprake is van achterkamertjespolitiek. Hij ziet het als minachting dat de raad 
- het hoogste gezagsorgaan binnen de gemeente - wordt geïnformeerd door 
kopieën van persberichten. Voorts wijst hij erop dat in het duale stelsel functies en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn onderscheiden. De functie van wethouder staat 
dan ook op gespannen voet met de taak van woordvoerder namens de GBV-fractie. 
De hele gang van zaken zorgt voor een enorme druk op de persoonlijke 
verhoudingen en het onderlinge vertrouwen en dit zal in ieder geval tot en met de
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Veldhoven
gemeenteraadsverkiezingen doorlopen. De nieuwe coalitie wil 'met vertrouwen aan 
de slag', maar hij vraagt waar dit vertrouwen op is gebaseerd nu zij zich zo 
achterbaks heeft getoond.
De voorzitter vindt dat deze term een grens overschrijdt en verzoekt de heer 
Kootkar deze terug te nemen.
De heer Kootkar wacht daartoe de tweede termijn af.

Tweede termijn

De heer Hofman heeft geen behoefte aan verdere debatten aangezien hij zich nu in 
een andere positie bevindt.

De heer Jonkers zegt dat iedereen een eigen kijk heeft op de gang van zaken en hij 
respecteert ieders inbreng, behalve de grove woorden van de heer Kootkar.

De heer De Kort wijst erop dat het niet juist is dat eerst de pers is ingelicht en 
daarna de burgemeester. In beide persberichten is duidelijk aangegeven dat met 
name het gebrek aan vertrouwen heeft geleid tot de coalitiebreuk. De VVD-fractie 
heeft er toen voor gekozen om niet weg te kijken maar mee te doen.
De heer Kootkar wijst erop dat de oppositie op initiatief van de VVD-fractie een 
niet-coalitieprogramma heeft opgesteld dat op onderdelen op zeer gespannen voet 
staat met het huidige coalitieprogramma en hij vraagt dan ook hoe hij daar nu in 
staat.
De heer De Kort neemt de programmabegroting als uitgangspunt. Bovendien heeft 
hij twee jaar geleden al aangegeven meer afstand te nemen van het niet- 
coalitieprogramma en meer de eigen koers te gaan varen.
In dat geval zet de heer Kootkar zijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de 
VVD-fractie.
Ook de heer Rooiiakkers vraagt hoe betrouwbaar en geloofwaardig de VVD-fractie 
nog is.
De heer De Kort verwijst naar het persbericht waarin staat welke punten hij heeft 
binnengehaald.
De heer Kootkar vraagt aan welke oplossing voor het Pastoor Vekemansfonds wordt 
gewerkt.
De heer De Kort zegt dat dat een collegebevoegdheid is maar de wil om tot een 
oplossing te komen, is er.
De heer Kootkar kan zich niet voorstellen dat hij niet weet aan welke oplossing er 
wordt gewerkt, aangezien de VVD-fractie dit onderwerp als ^inst' heeft binnen 
gehaald.
De heer De Kort laat dat over aan het college.

De heer Slegers vraagt de voorzitter of hij eerder dan de pers is geïnformeerd over 
de coalitiebreuk. Hij vraagt aan de coalitie waarom niet samen met de voorzitter is 
getracht om tot een oplossing te komen.

Mevrouw Hartlief zegt dat de coalitie onderling overleg heeft gehad en niet met de 
voorzitter.

De heer Rooiiakkers heeft alleen persverklaringen ter beschikking en geen nieuw 
coalitieakkoord en hij is teleurgesteld in de magere toelichting hierop.

Op verzoek van de heer Kootkar schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na vijf minuten.
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De voorzitter is na het gesprek met de heer Hofman geïnformeerd over de ontstane 
situatie en dus vóór de pers. Hij ziet voor zichzelf een zeer beperkte rol in dit 
politieke proces.

De heer Kootkar is teleurgesteld in de manier waarop de raad nader is 
geïnformeerd over het proces en het resultaat. Hoewel hij van mening blijft dat hier 
sprake is van achterkamertjespolitiek, neemt hij de term 'achterbaks' terug.

22. BENOEMING WETHOUDER DE HEER A.G.C.M. (AD) VAN DEN OEVER
(VVD) 17.081

De heer De Kort draagt de heer Van den Oever voor als wethouder. Hij heeft 
volledig vertrouwen in deze kandidaat met ruime politieke en managementervaring 
in zowel de commerciële als de publieke sector.

Mede namens mevrouw Roosen en mevrouw Van den Berg leest de heer Kootkar de 
volgende verklaring voor: "De commissie uit de raad van de gemeente Veldhoven 
in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven, ingezonden door de heer Van den 
Oever, A.G.C.M., op maandag 12 juni 2017 benoemd tot wethouder van de raad 
van de gemeente Veldhoven, rapporteert aan de gemeenteraad 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 bovengenoemde persoon toe te laten als 
wethouder van de raad van de gemeente Veldhoven."

De voorzitter geeft een korte toelichting op het (schriftelijke) stemproces. Hij 
vraagt de heer Rooijakkers en mevrouw Van Pelt om de stembriefjes te tellen.

De heer Hofman geeft aan dat de VSA-fractie een uitstekende en breed gedragen 
kandidaat had voorgedragen om de functie en dossiers van wethouder Ramaekers 
over te nemen. Een van de dossiers waarop de coalitie is gestrand, is dat van de 
muziekschool. Met het oog daarop vindt hij de keuze voor de heer Van den Oever 
ongeloofwaardig omdat hij er steeds voor heeft gepleit het muziekonderwijs onder 
te brengen in de mfa's en geen extra financiering toe te staan. Hij wil de heer Van 
den Oever daarom een symbolisch cadeau overhandigen.

Met 16 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 4 blanco stemmen wordt de heer Van 
den Oever benoemd tot wethouder.

De voorzitter feliciteert de heer Van den Oever met zijn benoeming en de heer 
Hofman overhandigt hem een symbolisch cadeau.

De voorzitter leest de eed voor. "Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te 
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te 
doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en 
geweten zal vervullen."

De heer Van den Oever antwoordt: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."
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De voorzitter overhandigt hem een bloemetje en wenst hem veel succes.

23. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN TOELATING TOT DE RAAD VAN DE HEER
MR. J.P.G.M. KASPERS ÍVVDÌ 17.082

Op basis van de Kieswet wordt de heer Kaspers voorgedragen om de raadszetel van 
de heer Van den Oever in te nemen.

Mede namens mevrouw Roosen en de heer Kootkar leest mevrouw Van den Berg de 
volgende verklaring voor: "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 Kaspers, J.P.G.M., op maandag 12 
juni 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 bovengenoemde 
persoon toe te laten als lid van de raad van de gemeente Veldhoven."

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

De heer Kaspers antwoordt: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."

De voorzitter overhandigt hem een bloemetje en wenst hem veel succes.

24. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich twee insprekers gemeld.

De heer Bunnik spreekt in namens directie en bestuur van Art4U en bibliotheek 
over agendapunt 25 (Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool). De 
uitgangspunten bij de verhuizing van de muziekschool naar het bibliotheekgebouw 
waren: behoud van het culturele aanbod en instellingen, interactiviteit, het delen 
van de lasten, het realiseren van synergievoordelen en programmatische 
afstemming. Na ruim twee jaar zijn alle betrokkenen tot de conclusie gekomen dat 
herhuisvesting niet haalbaar is binnen de gestelde kaders. Adequate huisvesting 
van de muziekschool in het bestaande bibliotheekgebouw vraagt meer ingrijpende 
voorzieningen dan aanvankelijk gedacht. Binnen het huidige budget is het niet 
mogelijk om te voldoen aan het programma van eisen. De samenwerking heeft de 
organisaties dichter bijeen gebracht en een fundament gelegd voor de verdere 
ontwikkeling van het cultuurcluster, maar daar hoort ook adequate en 
toekomstbestendige huisvesting bij zodat iedere instelling haar primaire taak 
optimaal kan uitvoeren. De organisaties willen constructief meewerken aan de 
verdere ontwikkeling van het cultuurcluster, inclusief de herhuisvestingsplannen, 
mits er voldoende financiering is.

De heer Prinsen vraagt een toelichting op de slagen die zijn gemaakt in de 
samenwerking.
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Inspreker zegt dat er afspraken zijn gemaakt over iet, financiën, marketing en 
communicatie en daarover zijn zaken samengevoegd. Ten aanzien van de 
programmering is bekeken welke activiteiten samen kunnen worden uitgevoerd.
Ook in de procesbegeleiding zijn zaken beter op elkaar afgestemd.

Mevrouw Van den Berg vraagt naar zijn standpunt ten opzichte van het huidige 
gebouw aan de Bossebaan.
Inspreker geeft de hoogste prioriteit aan het vormgeven van het cultuurcluster met 
de vier culturele instellingen en dat overstijgt de individuele, gebouwelijke wensen 
want als muziekschool gaat hij niet graag uit het gebouw.

De heer Hornman vraagt of inspreker kan aangeven waarom het financiële budget 
niet haalbaar is gebleken.
Inspreker vindt dat beter had moeten worden nagedacht en uitgerekend wat de 
samenvoeging van de muziekschool met de bibliotheek betekent voor de benodigde 
akoestische maatregelen.

De heer De Groot spreekt in namens de Schalm en museum 't Oude Slot over 
agendapunt 25 (Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool). De 
culturele organisaties hebben sinds 2011 te maken met structurele bezuinigingen 
en steeds is getracht om naar eer en geweten tot een sluitende begroting te 
komen. De beoogde samenwerking biedt veel perspectief en de organisaties zullen 
daar hun bijdrage aan blijven leveren, maar het feit dat er geen passende oplossing 
is voor de huisvesting van de muziekschool werkt steeds meer belemmerend. Hij 
verzoekt de raad dan ook om ruimte voor een effectieve, duurzame en kwalitatief 
noodzakelijke oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van de muziekschool en de 
bibliotheek en goede kaders te bieden voor een gezonde en duurzame exploitatie 
van de vier culturele instellingen.

25. VERBOUWING BIBLIOTHEEK VOOR HUISVESTING MUZIEKSCHOOL
(PW) 17.073

Op grond van zijn ervaring was wethouder Wiiman ervan overtuigd dat het 
mogelijk was om de gewenste bezuinigingen te realiseren binnen de door de raad 
gestelde kaders. Tot zijn grote teleurstelling bleek gaandeweg het proces dat hij 
een verkeerde inschatting had gemaakt en dat dit niet ging lukken. Hiermee heeft 
hij het proces belast en hij biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Hij vindt 
het belangrijk om de gezamenlijk gewenste doelen niet uit het oog te verliezen: 
een bestendig cultureel landschap met plaats voor alle culturele instellingen die 
integraal culturele thema's kunnen aanbieden, versterking van het centrum van 
Veldhoven en het realiseren van een structurele bezuiniging van 800.000 euro per 
jaar. Om de voortgang van het project niet verder te belasten, heeft hij in overleg 
met het college besloten om dit dossier over te dragen aan wethouder Van Dongen.

Hoewel de heer Hofman ertegen was heeft de raad in de vorige raadsperiode 
besloten om een bezuiniging van 1 miljoen euro te koppelen aan vijf instellingen en 
deze geoormerkt in de begroting op te nemen. Eind 2015 is besloten om de 
bovenverdieping van de bibliotheek te verbouwen tot muziekschool voor een 
bedrag van 1,5 miljoen euro. Na 1,5 jaar blijkt dat het bedrag ontoereikend is, de 
marktpartijen zijn opgestapt en de bezuiniging is vertraagd. Ook is er 
onduidelijkheid over de herontwikkeling van de huidige locatie van de 
muziekschool. Het college stelt voor om de financiële kaders aan te passen, maar 
eigenlijk zou het raadsbesluit van december 2015 moeten worden heroverwogen en

7



Veldhoven
zouden de inhoudelijke kaders zodanig moeten worden opgerekt dat daarbinnen 
alternatieven kunnen worden onderzocht die de kosten kunnen drukken. In dat 
kader herinnert hij aan de brief ten aanzien van slimme verbindingen gekoppeld 
aan maatschappelijke voorzieningen. Hij vindt het belangrijk dat de 
bezuinigingsopdracht volgens afspraak wordt gerealiseerd en hij verwacht daarom 
van het college nog vóór het zomerreces een nieuw voorstel, zodat dit kan worden 
meegenomen in de komende begroting. Dit degelijk onderbouwd raadsvoorstel 
moet de investering, dekking, tijdspad en mogelijke alternatieven bevatten, zonder 
nieuwe druk op de exploitatie en zonder OZB-verhoging.

De heer Bijnen ziet twee mogelijkheden. De raad kiest voor het stopzetten van de 
aanbesteding en daarmee de jaarlijks terugkerende bezuiniging en laat daarmee de 
instellingen in de steek die steeds constructief hebben meegewerkt aan de 
uitvoering van het raadsbesluit. De raad kan er ook voor kiezen bedrijven opnieuw 
in de gelegenheid te stellen een realistische offerte op te stellen. Hij hecht grote 
waarde aan de jaarlijkse bezuiniging van 800.000 euro en vergroting van het 
budget is derhalve bespreekbaar, maar het gaat niet om een blanco cheque. Wel 
vindt hij het belangrijk dat de culturele organisaties kunnen beschikken over 
adequate huisvesting.

Voor de heer De Kort ligt de focus niet op de incidentele investering, maar op de 
structurele bezuiniging van 800.000 euro die in de vorige raadsperiode is 
ingeboekt. Hij benadrukt dat hij geen blanco cheque wil afgeven, maar wel bereid is 
de kaders te verruimen. Hij gaat ervan uit dat het college tot een realistisch en 
proportioneel voorstel zal komen.

Volgens de heer Slegers vraagt het college in feite om een blanco cheque, want het 
is niet bekend wat er uit de aanbesteding komt. Hij heeft geprobeerd om de 
wethouder te beschermen, maar moet concluderen dat deze de realiteitszin is 
kwijtgeraakt. Hij heeft ruimschoots de tijd gehad om tot een goed besluit te komen. 
Helaas is de raad niet of nauwelijks geïnformeerd over de voortgang. Hij vindt het 
dan ook niet eerlijk dat er nu onder druk een besluit moet worden genomen omdat 
de aanbesteding anders in het gedrang zou komen. Ook de culturele instellingen 
die, ondanks de pijnlijke beslissingen die zij hebben moeten nemen, zich steeds van 
een positieve kant hebben laten zien, blijven in het ongewisse. Gezien de huidige 
financiële situatie van de gemeente Veldhoven is het bovendien een kwalijke zaak 
dat de bezuinigingen op de culturele instellingen niet worden gehaald in 2017/2018 
zoals afgesproken. Het is hem niet duidelijk waar het bedrag van 1,5 miljoen op 
was gebaseerd, maar hij wil daaraan blijven vasthouden en hij hoopt dat de andere 
fracties dat ook doen. Hij zou niet weten waar eventueel extra financiële middelen 
vandaan zouden moeten komen; wellicht zou de herbestemming van de huidige 
muziekschool nog een bijdrage kunnen leveren. Hij verzoekt het college om in ieder 
geval ook te kijken naar alternatieven en nog vóór het zomerreces een gedegen 
plan aan de raad voor te leggen, inclusief financiële consequenties.

Ook mevrouw Van Pelt vindt het teleurstellend dat de kosten hoger blijken uit te 
vallen, maar het is belangrijk dat er onder de partners voldoende draagvlak is. Een 
eenmalige hogere bijdrage levert een langere terugverdientijd op, maar daarmee 
wordt wel de jaarlijkse bezuiniging van 800.000 euro gerealiseerd en dat was de 
bedoeling.
De heer Slegers heeft de wethouder het vertrouwen gegeven dat de verbouwing 
voor 1,5 miljoen zou kunnen worden gerealiseerd. Het is hem nu niet duidelijk
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welke meerprijs hij vraagt. Belangrijker vindt hij dat de culturele instellingen goede 
huisvesting krijgen na jarenlang in het ongewisse te zijn gehouden.
Volgens mevrouw Van Pelt is het de juiste weg om nu om verruiming van de kaders 
te vragen en in een later stadium bij de raad terug te komen met een verzoek om 
een concrete bijdrage. Zij is blij met de steun van de partners en zou niet willen dat 
zij nog langer in het ongewisse bleven. Zij vindt het bovendien belangrijk dat door 
de clustering van de culturele instellingen het centrum wordt versterkt.

De heer Rooiiakkers wijst erop dat al in november 2013 is besloten om 1 miljoen 
euro te bezuinigen op de culturele instellingen. Hoewel hij het altijd een vreemd en 
onhaalbaar voorstel heeft gevonden om de muziekschool en de bibliotheek bijeen te 
voegen, heeft de meerderheid van de raad daar eind 2015 toch mee ingestemd. De 
investering zou na zes jaar zijn terugverdiend met de gewenste bezuiniging en 
daarom was haast geboden, maar na twee jaar realiseert ook de wethouder zich 
dat deze verhuizing niet haalbaar is. Sterker nog, 3,5 jaar na het raadsbesluit is er 
nog niets terechtgekomen van de bezuiniging en begint het hele proces eigenlijk 
van voor af aan. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar de herontwikkeling 
van de huidige locatie van de muziekschool en er is meer geld nodig. Hij vraagt of 
het college een maximum bedrag kan noemen. Het meest onbegrijpelijk vindt hij 
de positie van de VVD-fractie die gedurende het proces steeds haar zorgen heeft 
geuit over dit dossier en nu in feite instemt met een blanco cheque.

Omdat de hoogte ervan op dit moment nog niet bekend is, wil de heer Kootkar zich 
niet op voorhand al committeren aan verruiming van de financiële kaders. Hij wacht 
een concreet voorstel af om de financiële consequenties te kunnen afwegen en om 
te kunnen bekijken of er voldoende is gekeken naar realistische alternatieven. Hij 
complimenteert de culturele instellingen die in staat zijn gebleken progressie te 
boeken in hun samenwerking en zij verdienen adequate huisvesting.

Wethouder Van Dongen licht toe dat er op dit moment een aanbesteding loopt. Als 
deze wordt afgesloten, zal dat leiden tot verder uitstel, wat in niemands belang is. 
Zij wil daarom bekijken of er binnen de huidige aanbesteding zodanige 
aanpassingen mogelijk zijn dat toch een prijs wordt verkregen. Dan kan zij na het 
zomerreces een plan voorleggen met een potentiële winnaar van de aanbesteding 
onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële kaders door de raad. Dan zal 
er ook meer bekend zijn over de planning en de herontwikkeling van de huidige 
locatie van de muziekschool. De culturele instellingen zijn intussen goed op weg om 
de bezuinigingen te realiseren en het is aan de gemeente om hen hierin te 
faciliteren.
De heer Rooiiakkers wijst erop dat in december 2015 is ingezet op bezuinigingen 
die in 2016 zouden moeten worden gehaald. Hij wil weten wanneer dit wordt 
gerealiseerd.
Wethouder Van Dongen zegt dat alle financiële kaders tussentijds zijn bijgesteld in 
de P&C-cyclus. De eerste tranches van de bezuinigingen op de subsidies zijn 
ingeboekt en gerealiseerd. Voor het vervolgproces is zij afhankelijk van andere 
partijen, maar het streven is om op 5 en 26 september terug te komen in de raad 
met een voorstel, zodat de benodigde informatie voor de begrotingsbehandeling 
beschikbaar is.
Deze informatie is nieuw voor de heer Slegers en bevestigt zijn eerdere opmerking 
dat de informatie vanuit het college zeer minimaal is geweest. Als de bezuinigingen 
zijn gehaald, is dat een extra compliment aan de culturele instellingen waard.
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Volgens de heer Hofman sluit de VSA-fractie aan bij andere partijen die een 
kostenindicatie willen hebben. Hij vraagt of de gemeente de aanbesteding moet 
aanvaarden als deze is afgerond.
Wethouder Van Dongen zegt dat het aanbestedingsproces nog niet is afgesloten. 
Juridisch is het mogelijk om dit proces voort te zetten binnen de door de raad 
gestelde kaders met uitzondering van de financiële en de planningskaders. 
Aanvaarding kan plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.
De heer Rooijakkers verzoekt om een schorsing om te kunnen overleggen.
De voorzitter wijst erop dat het gaat om een brief van het college waarin gevraagd 
wordt om een richtinggevende uitspraak. In september zal er een raadsvoorstel 
worden voorgelegd.
De heer Rooiiakkers overweegt om een motie vreemd aan de agenda toe te 
voegen.
De voorzitter zegt dat die dan wordt toegevoegd als agendapunt 29a, maar wijst 
daarbij ook op de tijd.
De heer Kootkar stelt voor om het coalitieprogramma ('partijen hechten eraan voor 
belangrijke vraagstukken samen met alle partijen op te trekken') in de praktijk te 
brengen bij het zoeken naar een oplossing voor de huisvesting van de 
muziekschool.
Wethouder Van Dongen heeft steeds intensief in samenspraak met de instellingen 
de mogelijkheden bekeken. Binnen de huidige aanbesteding zijn slechts beperkte 
aanpassingen mogelijk, maar mocht het raadsvoorstel in september niet 
bevredigend zijn dan kan alsnog worden gezocht naar alternatieven.
De heer Kootkar betreurt het dat de raad niet eerder in het proces is betrokken en 
pas aan het einde om goedkeuring wordt gevraagd.
Mevrouw Van Pelt wijst erop dat de uitvoering geen raadsbevoegdheid is. 
Wethouder Van Dongen probeert de opdracht binnen de kaders van de raad tot een 
goed einde te brengen en legt een voorstel voor aan de raad, die daarover kan 
oordelen.
De heer Wiinands vraagt of de andere kaders ook, net als het financiële kader, 
kunnen worden verruimd.
Wethouder Van Dongen zegt dat inhoudelijk andere gebouwelijke oplossingen niet 
in het kader van deze aanbesteding passen.
Mevrouw Van den Berg vraagt wat de nadelen zijn om de aanbesteding te sluiten. 
Wethouder Van Dongen verwijst naar de brief waarin staat dat het opnieuw 
opstarten van een aanbestedingstraject dermate veel tijd zal kosten dat het niet 
mogelijk is om hierover te besluiten vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

26. EERSTE KWARTAALRAPPORTAGE 2017 (PW) 17.069

Naar aanleiding van de vragen over de problematiek rond de jeugd in Zonderwijk 
vraagt de heer Hofman of het bij het college bekend is dat de overlast daar weer 
toeneemt en of er iets aan wordt gedaan.

Volgens de heer De Lepper is de kwartaalrapportage in feite ingehaald door de 
voorjaarsnota die de volgende keer wordt behandeld.

Uit het antwoord op de technische vragen over de grote negatieve aanpassingen in 
de verschillende jaarschijven in het sociale domein, was de heer Saris verrast te 
vernemen dat dit niet te wijten was aan de transities, maar dat in Veldhoven 
sprake is van een hogere jeugdwerkeloosheid en hij vraagt de wethouder of en wat 
daaraan kan worden gedaan. Verwijzend naar het bedrag van 2,8 miljoen euro aan

10



Veldhoven
niet-gedane investeringen, vraagt hij welke investeringen dit betreft en of daardoor 
bepaalde doelen niet worden gehaald.

De heer Hornman kan zich vinden in de kwartaalrapportage en is blij dat ook de 
accountant te spreken is over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het 
financiële beleid en dat opnieuw inhoud wordt gegeven als de programmabegroting 
aan de orde komt.

De voorzitter is op de hoogte van de overlast in Zonderwijk en het baart hem 
zorgen. Vorig jaar is de basis gelegd voor een integrale aanpak en hij hoopt dat 
met de acties in de komende dagen de overlast zoveel mogelijk zal verdwijnen.

Wethouder Wiiman antwoordt dat het doorgeschoven investeringsbudget met name 
onderhanden werk betreft dat nog niet volledig is uitgevoerd. Er zijn geen zaken 
uitgesteld die wel waren beoogd. Dat bedrag zal altijd in deze orde van grootte 
blijven.

Wethouder Van Dongen zegt dat de jeugdwerkeloosheid vooral jongeren betreft die 
uitstromen uit voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Ten opzichte van 
andere gemeenten zijn daarbij in Veldhoven jonge statushouders en de 
Romadoelgroep bovengemiddeld vertegenwoordigd. Meer mensen doen een beroep 
op een Participatiewetuitkering en daarom zijn vorig jaar de aantallen verhoogd. 
Daarbij is echter verzuimd deze meerjarig door te zetten. Deze kosten worden 
deels gecompenseerd door hogere inkomsten.

Tweede termijn

De heer Saris is verbaasd over de hogere jeugdwerkeloosheid in Veldhoven en 
vraagt wat daaraan kan worden gedaan. Verwijzend naar de perikelen die op dit 
moment spelen rond de aansluiting op de A67, vraagt hij of de subsidie hiervoor 
gevaar loopt.

Wethouder Van Dongen zegt dat die stijging een landelijke trend is. Er wordt een 
streng deurbeleid gehanteerd en intensief gebruik gemaakt van leer-werkbedrijven 
door in een vroeg stadium te bekijken wat mensen kunnen. Overigens valt de 
stijging in Veldhoven nog mee als je rekening houdt met het inburgeringstraject 
van statushouders.

Wethouder Wijman zegt dat het bestemmingsplan bij de Raad van State ligt. De 
realisatie van de aansluiting op de A67 is een regionaal belang en hierover is goed 
contact met de provincie.

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

27. CONCEPT MOBILITEITSAMBITIE EN PROCESVOORSTEL SAMENSPRAAK
GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN fGVVP) (HvdL) 17.043

De heer Peters kan zich vinden in de twaalf ambities. Hij gaat ervan uit dat in het 
procesvoorstel samenspraak een goede beschrijving wordt opgenomen van de 
inbreng die de verschillende organisaties hebben.
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Mevrouw Roosen kan zich vinden in het voorstel en is mede-indiener van het 
amendement.

Smart mobility is belangrijk en de heer Hornman vindt dat dit meer aandacht nodig 
heeft. Voorts wijst hij erop dat de raad zich moet realiseren dat het een stukje 
mandaat verliest als samenspraak wordt toegepast.

De heer Rooijakkers hecht vooral waarde aan duurzame oplossingen, langzaam 
verkeer en milieu. Smart mobility is dan ook het belangrijkste onderwerp in de 
bereikbaarheidsagenda van de Metropoolregio Eindhoven en hij vindt het dan ook 
jammer dat het in deze ambitienota niet de aandacht krijgt die het verdient. 
Veldhoven hoeft dit niet over te laten aan de regio, maar kan zelf het initiatief 
nemen en hij dient daartoe, samen met de fracties van GBV, CDA, D66 en 
Samenwerkend Veldhoven het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 
2017,

kennis genomen hebbend van de conceptmobiliteitsambitie en het procesvoorstel 
samenspraak Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);

overwegende dat:
» in de mobiliteitsambitie 12 thema's zijn opgenomen die vorm zullen geven 

aan de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
» er geen afzonderlijk thema 'smart mobility' is opgenomen in de 

conceptmobiliteitsambitie, maar slechts incidenteel wordt benoemd;
» 'smart mobility' oplossingen biedt op het terrein van duurzame mobiliteit en

logistiek (bron: bereikbaarheidsagenda MRE);
» 'smart mobility' een speerpunt is van de bereikbaarheidsagenda van de MRE

en prima aansluit bij de ambities van Brainport;

spreekt uit het raadsbesluit 17.044, beslispunt 1, als volgt te wijzigen:
» De conceptmobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief 

het thema 'smart mobility' met de prioriteit 'middel';

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Kootkar vindt het vreemd dat de evaluatie die met de klankbordgroep is 
uitgevoerd niet in het raadsbesluit is verwerkt, aangezien het GVVP daarop is 
gebaseerd. Hij stelt daarom voor om deze evaluatie in ieder geval voor 
kennisgeving aan te nemen. Voorts wijst hij erop dat de wegcategorisering een 
activiteit is die thuishoort in de derde fase (uitvoering) en daarmee niet zou moeten 
worden opgenomen in hetzelfde raadsbesluit als waarin het beleid wordt 
vastgelegd. Hij stelt daarom voor om wegcategorisering uit het raadsbesluit te 
halen en dient daartoe het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 
2017,

kennis genomen hebbend van adviesnota 17.043 en conceptbesluit 17.044;
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overwegende dat:

» de evaluatie van het VCP 2007 als startpunt dient voor de ontwikkeling van 
de mobiliteitsambitie en om die reden tenminste voor kennisgeving dient te 
worden aangenomen;

» de wegcategorisering op dit moment niet dient te worden vastgesteld, 
omdat:
a. die categorisering pas thuishoort in fase 3;
b. vaststelling nu de flexibiliteit bij de uitwerking in fase 3 belemmert;

spreekt uit het raadsbesluit 17.044 als volgt te wijzigen:
1. De evaluatie van het VCP 2007 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De conceptmobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, met 

uitzondering van de wegcategorisering;
3. Het procesvoorstel samenspraak, met als kader de mobiliteitsambitie, vast te 

stellen;

en gaat over tot de orde van de dag."

Ten aanzien van het laatste punt verwijst de heer Kootkar naar een e-mail van de 
heer Bakkers die als betrokken burger gevraagd heeft om een rol in het 
samenspraaktraject. Hij kreeg als antwoord dat hij daarvoor toestemming moest 
vragen aan de fractievoorzitters, maar die rol van de fractievoorzitters is hem niet 
bekend. Hij verwijst naar het rapport van de Rekenkamercommissie van september 
2016 waarin acht aanbevelingen worden gedaan over samenspraak. Minstens vier 
daarvan worden in dit samenspraakvoorstel niet opgevolgd.

Wethouder Van de Looii gaat bij voorkeur aan de slag met organisaties en daarin 
kan de inbreng van individuele burgers worden meegenomen. Hij ziet smart 
mobility bij een aantal modules terugkomen, maar als de raad het als apart thema 
wil opnemen, is dat geen probleem. De evaluatie zit als bijlage bij de stukken en 
het is dan ook overbodig om deze nog eens apart voor kennisgeving aan te nemen. 
Voorts wijst hij erop dat vandaag een conceptvoorstel voorligt. Als het voorstel 
definitief is, zal er een nieuw raadsvoorstel worden voorgelegd, inclusief 
wegcategorisering. Hij is verbaasd over de reactie die de heer Bakkers ontving over 
zijn verzoek om deelname aan het samenspraaktraject; het is niet nodig om 
hiervoor toestemming te vragen aan de fractievoorzitters.

Tweede termijn

De heer Peters merkt op dat niet overal een (goed werkend) wijkplatform is en hij 
vraagt waar die burgers hun inbreng kunnen doen. Hij kan zich vinden in het 
amendement van Samenwerkend Veldhoven en zal het dan ook steunen.

Na de reactie van de wethouder zal mevrouw Roosen het amendement van 
Samenwerkend Veldhoven niet steunen.

Volgens mevrouw Van den Berg is samenspraak juist bedacht om betrokken 
individuen de gelegenheid te geven om mee te denken.

De heer Hornman kan zich vinden in de toelichting van de wethouder en zal het 
amendement van Samenwerkend Veldhoven niet steunen. Hij vindt dat het 
conceptvoorstel samenspraak nog steeds in lijn is met de geest van het rapport van 
de Rekenkamercommissie.
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De heer Kootkar heeft het rapport gebruikt om te bekijken hoe het procesvoorstel 
samenspraak in elkaar stak en hij vindt het vreemd als het nog steeds in lijn is met 
de geest van het rapport als het niet voldoet aan vier van de acht aanbevelingen.
De voorzitter wijst erop dat het rapport van de Rekenkamercommissie door de raad 
is vastgesteld. De interpretatie van leden van de Rekenkamercommissie over dat 
stuk is niet de grondslag van deze vergadering.

De heer Rooijakkers steunt het amendement van Samenwerkend Veldhoven.

Het tweede amendement (Samenwerkend Veldhoven) is verworpen met 8 stemmen 
voor (VSA, Samenwerkend Veldhoven, PvdA) en 17 stemmen tegen (CDA, VVD, 
D66, GBV).

Het eerste amendement (PvdA, GBV, CDA, D66 en Samenwerkend Veldhoven) is 
unaniem aangenomen.
Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het geamendeerde voorstel van het college.

28. KREDIETAANVRAAG TIJDELIJKE HUISVESTINGSLOCATIES (HvdL) 17.037

Voor de heer Peters heeft de bouw van permanente woningen prioriteit, want de 
onvoldoende voorraad huurwoningen is een structureel probleem dat een 
structurele aanpak nodig heeft. Hij steunt dan ook de kredietaanvraag. Hij vindt het 
wel jammer dat het maatschappelijk draagvlak in Oerle is verdwenen vanwege het 
gebrek aan communicatie en dat was niet nodig geweest. De inspreker van de 
oordeelsvormende vergadering heeft nog steeds geen reactie gekregen vanuit de 
gemeente en hij vraagt waarom dat niet is gebeurd en of dat nog gaat 
plaatsvinden.

De heer Van Doren kan instemmen met deze kredietaanvraag, want hij wil zo snel 
mogelijk de druk op de sociale woningmarkt verminderen.
De heer Kootkar merkt op dat dit onderwerp één van de zwaarwegende dossiers 
was waarover binnen de coalitie verschil van mening zou zijn. Hij vraagt dan ook 
waarover de fracties van mening verschillen.
De voorzitter heeft de discussie over de coalitievorming afgesloten. Nu kunnen 
alleen inhoudelijke vragen worden gesteld over dit agendapunt.

De heer Prinsen heeft gepleit voor verspreiding van de locaties over de gemeente 
en hij is blij dat dat ook gaat plaatsvinden. Hij erkent dat de communicatie voor 
verbetering vatbaar is, maar hij kan instemmen met de kredietaanvraag.

Volgens de heer Bolsius heeft dit voorstel hoge prioriteit omdat het een stap is in 
de richting van het verminderen van de druk op de sociale huursector. Hij wacht 
het voorstel van de wethouder over continuering van het volkshuisvestingsfonds af. 
Wel vindt hij dat de communicatie echt verbetering behoeft in dit dossier en als 
signaal zal hij daarom een motie indienen.

Ook mevrouw Hartlief zou het liefst definitieve oplossingen zien voor de sociale 
woningbouw, maar dat kan niet. Wel is zij blij dat de units over de gemeente 
worden verspreid en intussen de mogelijkheden worden bekeken om alternatieven 
te ontwikkelen. Voorts verzoekt zij de wethouder om ook in het vervolgtraject 
zorgvuldig om te gaan met de communicatie.
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De heer Rooiiakkers vindt het belangrijk dat mensen snel over een woning kunnen 
beschikken en kan daarom instemmen met de kredietaanvraag. Dit is een 
gemeenschappelijke taak en hij is dan ook blij met de keuze voor meerdere 
locaties. Wel betreurt hij de communicatie in dit dossier.

De heer Kootkar is blij dat er geen discussie is over de noodzaak aan tijdelijke 
huisvestingslocaties die de druk op de sociale woningmarkt voor een deel zal 
verminderen. Het is echter wel van belang dat er ook snel wordt gewerkt aan 
permanente huisvesting. Aan de communicatie schortte het nog wel in dit dossier 
en hij dient daarom, samen met de fracties van CDA en PvdA, de volgende motie 
in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 
2017,

kennis genomen hebbend van de adviesnota 17.037 en concept besluit 17.038 en 
de onrust die er in de Oerse gemeenschap is ontstaan rond de keuze voor 
Hoogackers als locatie voor de tijdelijke huisvesting van urgent woningzoekenden;

overwegende dat:
» met name het gemis aan duidelijkheid over de achtergrond van het 

keuzeproces als een tekort in de communicatie wordt gezien;
» door de onduidelijkheid rond de toewijzing van de woonruimte een gevoel 

van onveiligheid kenbaar is gemaakt;
» de integratie in de Oerse gemeenschap van urgent woningzoekenden met 

een forse achterstand begint bij het ontbreken van voldoende draagvlak;

verzoekt het college:
met vertegenwoordigers uit meerdere geledingen in Oerle een dialoog aan te gaan 
die niet het informeren over voldongen feiten als uitgangspunt heeft, maar probeert 
plannen en keuzes voor de burgers duidelijk, inzichtelijk en begrijpelijk te maken 
om zodoende draagvlak voor de tijdelijke huisvesting van urgenten op Hoogackers 
te creëren;

en gaat over tot de orde van de dag."

Wethouder Van de Looii is blij met de brede steun voor de kredietaanvraag. De 
belangrijkste kritiek richt zich op de communicatie maar, hoewel het altijd beter 
kan, vindt hij niet dat de communicatie slecht is geweest. Na de oordeelsvormende 
vergadering heeft hij overleg gehad met diverse vertegenwoordigers uit Oerle. 
Daarin zijn allerlei zaken besproken en afspraken gemaakt, zoals een overleg om 
periodiek te bespreken of en wat er speelt. Hij heeft geen moeite met de strekking 
van de motie maar vindt deze overbodig.

Tweede termijn

De heer Peters vraagt wanneer dat gesprek gaat plaatsgevonden.

De heer Hofman vindt dat de wethouder bij dit soort lastige onderwerpen proactief 
te werk moet gaan en naar de mensen toe moet gaan in plaats van aan te geven 
dat de deur altijd open staat. Alleen op die manier kun je zorgen voor draagvlak.
Hij hoopt dat dat uit de motie spreekt.
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De heer Van Doren vindt communicatie belangrijk voor alle locaties. Na de 
toelichting door de wethouder heeft hij geen behoefte meer aan de motie.

Ook de heer Prinsen zal de motie niet steunen.
De heer Kootkar vraagt naar de argumentatie daarvoor.
De heer Prinsen zegt dat er op meerdere locaties communicatiestoornissen zijn 
geweest. Hij vindt het antwoord van de wethouder voldoende.
Mevrouw Van den Berg vraagt of de fracties van GBV en VVD wel kunnen 
instemmen met de motie als de tekst zodanig wordt aangepast dat deze van 
toepassing is op meerdere locaties.
De heer Prinsen zal ook dan niet instemmen met de motie.
De heer Van Doren sluit zich hierbij aan.

De heer Bolsius zegt dat het bij communicatie ook belangrijk is om te controleren of 
de boodschap is aangekomen en dat mist hij in de reactie van de wethouder.

Mevrouw Hartlief zal de motie ook niet steunen omdat deze specifiek over Oerle 
gaat en omdat zij zich niet in alle overwegingen kan vinden.
De heer Kootkar vraagt welke overwegingen zij niet kan steunen.
Mevrouw Hartlief weet niet of het keuzemoment met omwonenden wordt 
besproken. Het gevoel van onveiligheid is inmiddels besproken.

De heer Rooiiakkers vindt dat de motie vrij genuanceerd is geformuleerd met het 
verzoek om de dialoog aan te gaan en de communicatie te verbeteren. Hij is wel 
verbaasd over de reactie van de VVD-fractie die al vaker heeft aangegeven niet 
tevreden te zijn over de communicatie.

Volgens de heer Kootkar gaat de motie ook over de wijze waarop naar mensen toe 
en proactief gecommuniceerd zou moeten worden. Hij betreurt het dat de fractie 
van D66 zich niet kan vinden in de eerste overweging. Het is niet alleen belangrijk 
dat er wordt gecommuniceerd, maar ook dat de boodschap bij de mensen aankomt. 
Mevrouw Hartlief zegt dat dit ook gold voor Djept en Heerbaan. De communicatie 
was in eerste instantie misschien niet goed maar wordt nu wel opgepikt.
Het gaat volgens de heer Kootkar om de meting van het resultaat van het 
communicatietraject.
De heer Wijnands wijst erop dat na het hobbelige communicatietraject in Zeelst 
verbetering was toegezegd, maar dat is niet gebeurd. Hij is dan ook verbaasd over 
de reactie van sommige fracties.
De heer Kootkar vindt dat de brief die de ondertekenaars van de petitie hebben 
ontvangen, ondertekend had moeten worden door de verantwoordelijk 
portefeuillehouder en niet door een ambtenaar.

Wethouder Van de Looij erkent dat communicatie altijd beter kan, maar hij vindt 
niet dat de communicatie in dit traject slecht is geweest. Er zijn informatieavonden 
georganiseerd en nieuwsbrieven verspreid, de gemeente heeft aangeboden een 
bijdrage te leveren aan eigen informatieavonden, ook op school, maar daar werd 
geen gebruik van gemaakt. Tijdens het gesprek van 24 mei zijn nadere afspraken 
gemaakt over de communicatie in het vervolgtraject.
De heer Hofman vraagt waarom de brief aan de ondertekenaars van de petitie is 
ondertekend door een ambtenaar.
Volgens wethouder Van de Looij worden brieven geschreven door het college of 
ambtelijk afgehandeld namens het college.
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Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

De motie is verworpen met 11 stemmen voor (CDA, PvdA, VSA, Samenwerkend 
Veldhoven) en 14 stemmen tegen (D66, VVD, GBV)

29. BESCHIKBAAR STELLEN MIDDELEN VOOR KIOSK MET TOILETVOORZIENING
BIJ KINDERBOERDERIJ DE HAZEWINKEL (HvdL) 17.049

De heer Wijnands heeft de indruk dat deze kiosk er tegen elke prijs moet komen. 
Het onderwerp was waarschijnlijk niet eens geagendeerd als hij niet had gezien dat 
hiervoor een bedrag was opgenomen in de begroting. Hij is voorstander van 
participatie, maar hij ziet ook andere mogelijkheden voor een toiletvoorziening 
zonder het laagdrempelige, open karakter van de kinderboerderij aan te tasten. Het 
college lijkt echter niet geïnteresseerd in draagvlak bij de bevolking of de raad. Ook 
de financiële onderbouwing lijkt niet belangrijk. Hij vindt het niet integer en zelfs 
een vorm van onbehoorlijk besturen om de kruimelregeling - die uitzonderingen 
binnen een bestemmingsplan mogelijk maakt en bestemd is voor burgers - zelf te 
gebruiken om het bestemmingsplan te omzeilen. Hij verzoekt nogmaals met klem 
een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een toiletvoorziening en 
eventueel een kiosk. Als er draagvlak is voor deze plannen, kunnen deze via de 
juiste kanalen worden behandeld.

De heer Bijnen is ervan overtuigd dat de realisering van de kiosk met 
toiletvoorziening een verrijking voor de kinderboerderij zal zijn en waardevol door 
de uitvoering via maatschappelijke participatie. Hij heeft hier in de afgelopen jaren 
veel positieve signalen over ontvangen. Verplaatsing van de voorziening iets meer 
gericht op de speeltuin is in goed overleg met Cordaad en Severinus voorgesteld, 
net als de overige delen van dit initiatief.

De heer Prinsen heeft op verschillende manieren (enquête, Facebook, ter plekke) 
de behoefte aan een kiosk met toiletvoorziening onderzocht en daaruit blijkt dat 
een meerderheid voorstander is van de realisatie ervan.
De heer Rooijakkers citeert uit het Veldhovens weekblad waarin staat dat er 
volgens de heer Prinsen geen behoefte zou zijn aan een kiosk met toiletvoorziening. 
De heer Prinsen heeft aanvullend onderzoek gedaan en gesproken met de 
beheerder en bezoekers en mede daardoor is hij overtuigd voorstander van deze 
voorziening geworden. Bovendien worden hiermee in het kader van 
maatschappelijke participatie dagbestedingsplekken gerealiseerd voor cliënten van 
Severinus, GGZ en het gemeentelijk uitkeringsbestand die normaal 25.000 euro per 
persoon per jaar zouden kosten. Daarmee ontstaat een win-winsituatie. Hij vindt 
het wel belangrijk dat het gebouw de juiste uitstraling voor deze locatie krijgt. Hij 
vraagt of het invalidetoilet de toiletvoorziening in zijn geheel is en of er voldoende 
ruimte is voor de dagbestedingsactiviteiten.

De heer Slegers vraagt zich nog steeds af wie er eigenlijk behoefte heeft aan deze 
voorziening. Hij vindt het erg mager om op basis van 63 ingevulde enquêtes een 
bedrag van 80.000 euro uit te geven aan een toiletvoorziening. Hij mist ook nog 
steeds de dekking hiervoor en vindt het onbegrijpelijk dat de VVD-fractie, die er 
ook jarenlang op tegen was, nu ineens is omgedraaid. Hij vindt dat de 
kinderboerderij moet blijven wat het is en daar hoort geen horeca bij. Hij steunt het 
maatschappelijk veld en maatschappelijke participatie, maar hij vindt het
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misplaatst om dat nu hierin mee te nemen alsof dat het doel zou zijn om de kosten 
te kunnen dekken.
De heer Saris wijst erop dat een beschutte werkplek 25.000 euro per jaar kost. Met 
een eenmalige investering van 80.000 euro worden meerdere werkplekken voor 
een periode van tien jaar gerealiseerd.
Volgens de heer Slegers zijn er voldoende plaatsen waar beschutte werkplekken 
kunnen worden gerealiseerd. Het is heel eenvoudig om in de huidige situatie een 
extra toilet toe te voegen als daar behoefte aan zou zijn.
De heer Biinen vraagt hoeveel voorstellen hij voorbij heeft zien komen.
Volgens de heer Slegers stond het iedere periode op de agenda van de GBV-fractie. 
De heer Biinen zegt dat er in september 2011 een initiatiefvoorstel is geweest.
De heer Hornman zegt dat dit onderwerp al is meegenomen in de 
coalitieonderhandelingen en is opgenomen in het coalitieakkoord.
Volgens de heer Kootkar is het onderwerp drie keer concreet aan de orde geweest. 
Tijdens de kerntakendiscussie is besloten dat de Hazewinkel geen kerntaak van de 
gemeente is, het initiatiefvoorstel is afgewezen en in de begroting was een bedrag 
vrijgemaakt voor de Hazewinkel zonder bijbehorend voorstel.
Volgens de heer Bijnen is er maar één voorstel geweest.
De heer Jonkers wijst erop dat het initiatiefvoorstel uit 2011 niet is afgewezen, 
maar is ingetrokken.
De voorzitter wil de discussie leiden op basis van de inhoud van het voorliggende 
voorstel.
De heer Bijnen vindt dat de voorzitter zich laatdunkend uitlaat en vraagt hem zijn 
woorden terug te nemen.
De voorzitter ontneemt de heer Bijnen het woord.
De heer Slegers vindt dat maatschappelijke participatie ook op andere manieren 
kan worden ingezet en hij vindt het misplaatst om de kiosk daarvoor te realiseren. 
Hij zou wel in kunnen stemmen met de realisatie van een extra toiletvoorziening in 
de huidige situatie. Het voorliggende voorstel kan hij niet steunen.

De heer Hornman kan zich vinden in de koppeling tussen de bescheiden 
commerciële activiteiten in de Hazewinkel en de werkgelegenheid voor 
Veldhovenaren die om uiteenlopende redenen moeite hebben met toetreding tot de 
reguliere arbeidsmarkt.
De heer Wijnands verwijst naar het coalitieprogramma waarin staat dat de 
kinderboerderij op niet-commerciële basis wordt gehandhaafd en de mogelijkheden 
worden onderzocht om een toiletvoorziening/kiosk op niet-commerciële basis in 
samenwerking met derden te realiseren. Het onderzoek heeft hij anders 
geïnterpreteerd en de heer Hornman geeft nu aan dat het wel op commerciële basis 
wordt geëxploiteerd.
De heer Hornman zegt dat deze voorziening meer renderend is en meer kansen 
biedt voor mensen die weinig kans hebben met een bescheiden commerciële 
bedrijfsvoering in combinatie met werk.

De heer Rooijakkers zal niet instemmen met het voorstel omdat daardoor het 
onderscheid tussen arm en rijk wordt vergroot. Bovendien kost het geld, wat de 
gemeente op dit moment niet kan missen. De toegevoegde waarde van deze 
voorziening is hem niet duidelijk en hij mist een gedegen onderzoek naar de 
behoefte eraan. Hij ziet het niet als taak van de gemeente om horeca te exploiteren 
en er zijn ook andere manieren om de bewoners van Cordaad en Severinus van 
werk te voorzien.
De heer Hornman zei eerder 'bescheiden commerciële activiteiten', maar hij 
bedoelde ^iet-commerc^e activiteiten'.
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De heer Kootkar vindt het geen goed idee om een horecavoorziening bij een 
kinderboerderij te realiseren en zal dan ook tegen het voorstel stemmen. Volgens 
het coalitieakkoord zou er eerst onderzoek worden gedaan naar de behoefte, maar 
dat is niet gebeurd, behoudens enkele fracties die dat op eigen houtje hebben 
gedaan. Voor de aanpassing van het bestemmingsplan doet het college een beroep 
op de kruimelregeling, maar in de bijlage met voorbeelden wordt geen horeca 
genoemd. Ook is er nog geen aanvraag ingediend voor deze 80.000 euro kostende 
voorziening. Daarmee wordt niet op zuivere wijze gebruik gemaakt van de 
wettelijke mogelijkheden.

Om het zo kleinschalig en beperkt mogelijk te houden, antwoordt wethouder Van 
de Looii dat het de bedoeling is om één toilet te realiseren dat ook geschikt is voor 
invaliden.

Tweede termijn

Het is de heer Wijnands inmiddels wel duidelijk dat de kiosk er komt, maar niet dat 
de kosten ervan niet meer dan 80.000 euro zullen bedragen. Participatie was ook 
bij de bestaande bebouwing mogelijk geweest voor veel minder kosten. Hij blijft 
bang voor een kettingreactie als de voorziening niet rendabel blijkt te zijn. Het is 
jammer dat op geen enkele wijze is gekeken naar mogelijkheden om dit in 
samenspraak tot stand te brengen.

De heer Jonkers heeft het gevoel dat de GBV-fractie het woord niet meer mag 
voeren, maar de voorzitter ziet hiervoor geen enkele belemmering.

De heer Slegers concludeert dat deze voorziening wordt gerealiseerd voor het 
huidige college en niet voor de Veldhovense bevolking. Hij had dit bedrag liever 
beschikbaar gesteld aan de muziekschool.

De heer Kootkar zegt dat de aanvrager nog niet bekend is, maar deze zal in ieder 
geval positief worden benaderd. De gemeente heeft dan nog maar beperkt invloed 
op deze initiatiefnemer c.q. eigenaar en het wordt dan ook lastig om het 
uitgangspunt uit het coalitieakkoord (niet-commerciële horecavoorziening) gestand 
te doen.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de fracties van VSA, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven geacht 
worden tegen te hebben gestemd.

Op verzoek van de heer Rooijakkers schorst de voorzitter de vergadering en 
heropent deze na vijf minuten.

De heer Rooijakkers ziet af van de motie vreemd aan de agenda.

30. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 23.20 uur.
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Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 11 juli 2017. 

De griffier, De voorzitter,

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