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BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering op dinsdag 30 mei 2017 om 19.30 uur en heet 
iedereen van harte welkom, in het bijzonder de mensen van de cursus Politiek 
Actief die zojuist hun diploma hebben ontvangen.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De voorzitter licht toe dat in het presidium de laatste ontwikkelingen ten aanzien 
van de coalitie en het college zijn besproken. Daarbij is afgesproken om de 
bespreekstukken die ook het college regarderen vandaag niet te behandelen, maar 
door te schuiven naar 12 juni. Wel vraagt hij of het agendapunt 
Programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven vandaag 
kan worden behandeld in verband met de reactietermijn. Tevens wordt een motie 
vreemd aan de agenda 'Eindhoven Airport na 2020' toegevoegd.
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De heer Rooiiakkers zal een stemverklaring afleggen en daarmee kan agendapunt 
15, Programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven, 
vandaag worden behandeld.

De heer Kootkar zegt dat in het presidium ook is toegezegd dat de kandidaat 
wethouder bekend zou worden gemaakt. Dat is niet gebeurd en hij vraagt of dat 
consequenties heeft voor de agenda.
De voorzitter wijst erop dat er een integriteitstoets plaatsvindt voordat de naam 
bekend wordt gemaakt. De naam van de kandidaat wethouder zal ruimschoots vóór 
12 juni bekend worden gemaakt.
De heer Kootkar is teleurgesteld dat deze afspraak niet wordt nagekomen.
De voorzitter zegt dat in het presidium is afgesproken dat de naam woensdag 31 
mei bekend zal worden gemaakt.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 13 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Peters bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 28 MAART 2017
VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

♦♦♦4
Veldhoven

30-05-2017

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

De heer Groenendijk neemt het voorzitterschap bij de agendapunt 5.1 over.

5.1 Verantwoording gebruik noodbevoegdheid
De heer Mikkers heeft op 13 april jongstleden voor de eerste keer in zijn loopbaan 
als burgemeester gebruik moeten maken van de noodbevoegdheid en heeft daar 
achteraf schríftelijk verantwoording over afgelegd. Hij licht toe dat het uitgangspunt 
bij zijn afweging het grote belang van de Nederlandse grondrechten vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van vergadering was. Toen een paar dagen vóór de 
conferentie bleek dat een spreker op een conferentie van een jongerenorganisatie 
in Koningshof politieke dynamiek in Den Haag gaf, zijn de consequenties, 
mogelijkheden en eventuele maatregelen al besproken. De demonstratie op 
donderdag (zonder vergunning) verliep aanvankelijk vredig. Toen een auto met 
diplomatiek kenteken werd aangevallen door demonstranten is opnieuw overlegd 
met de politie en Koningshof op welke wijze de vergadering ordentelijk zou kunnen 
verlopen. Die avond ontstond er een opstootje tussen de demonstranten en de 
politie, waarbij 78 mensen werden opgepakt. De heer Mikkers maakte zich zorgen 
over de openbare orde en zag zich genoodzaakt de conferentie af te gelasten en 
een noodbevel uit te vaardigen. Op dat moment was er geen tijd meer om nog iets 
anders te organiseren. Hij benadrukt dat hij dit besluit niet lichtvaardig heeft 
genomen. De organisatie was het hier niet mee eens en vroeg een voorlopige 
voorziening aan om het besluit op te schorten en de conferentie door te laten gaan. 
Dit proces diende vrijdagmiddag en de rechter besloot gelijk dat de beslissing 
gerechtvaardigd was. Helaas bleek op dat moment dat veel bezoekers nog niet op 
de hoogte waren van het feit dat de conferentie niet doorging. Dankzij de prima
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inzet van het team bestaande uit politie, Openbaar Ministerie, de ambtenaren van 
de gemeente Veldhoven en de busmaatschappij, hebben de bezoekers de locatie 
waardig kunnen verlaten en, verspreid over Nederland en België, onderdak 
gekregen.
Inmiddels zijn er 179 bezwaarschriften vanuit de hele wereld ingediend tegen het 
besluit om de conferentie te verbieden. De commissie Bezwaarschriften zal deze 
begin juli behandelen. Mogelijk komt hieruit nog een vervolg richting de Raad van 
State of Europees Hof. Ook zal begin juli een evaluatie plaatsvinden met alle 
betrokken partijen. Er wordt nog gewerkt aan een overzicht van de door de 
gemeente gemaakte kosten. In de komende weken wordt een afweging gemaakt of 
en bij wie deze in rekening worden gebracht.

De heer Hofman heeft het gevoel goed en open te zijn geïnformeerd. Hij heeft 
waardering voor de wijze waarop de burgemeester is omgegaan met de dilemma's 
en het feit dat er snelle beslissingen moesten worden genomen. Hij vraagt of er 
financiële claims zijn ingediend.
De heer Mikkers antwoordt dat daarvoor een juridische grondslag nodig is. Als uit 
de aanstaande rechtszaak blijkt dat het besluit niet terecht zou zijn genomen, 
voorziet hij zeker financiële claims.

De heer Jonkers heeft waardering voor de aanpak en de wijze van uitvoering voor 
iedereen die hierbij betrokken was. Hij ziet eventuele juridische procedures met 
vertrouwen tegemoet.

De heer De Kort sluit zich hierbij aan. Hij gaat er vanuit dat er de komende weken 
meer duidelijkheid komt over de kosten. Het gebrek aan tijd heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij het nemen van deze beslissing en hij vraagt of er afspraken zijn 
gemaakt met het conferentiecentrum hoe dergelijke situaties in de toekomst 
kunnen worden voorkomen.
De heer Mikkers vindt vrijheid van vergaderen een belangrijk grondrecht en zou 
niet willen dat alle hotels en conferentiecentra volledige openheid verstrekken over 
hun agenda. Wel vindt hij het belangrijk dat de gemeente en/of de politie op de 
hoogte is van mogelijke veiligheidsdilemma's en dit is ook als zodanig besproken 
met Koningshof.
De heer De Kort kan zich hierin vinden.

♦♦♦4
Veldhoven

30-05-2017

De heer Bolsius noemt de handelswijze van de burgemeester behoedzaam en 
vastberaden. Ook hij is voorstander van vrijheid van meningsuiting, maar niet ten 
koste van een ernstige verstoring van veiligheid en de openbare orde. Daarbij moet 
de rol van sociale media niet worden onderschat. De burgemeester heeft een 
moeilijke beslissing genomen en het is aan de rechter om te beslissen of deze al 
dan niet terecht was. Hij heeft in ieder geval waardering voor de wijze waarop de 
burgemeester deze kwestie heeft aangepakt en dient daartoe, samen met de 
fracties van PvdA en Samenwerkend Veldhoven een motie van waardering in.
De voorzitter stelt voor om deze als motie vreemd aan de agenda toe te voegen als 
agendapunt 8a.

Mevrouw Hartlief heeft waardering voor het werk van de burgemeester en zijn team 
tijdens deze turbulente periode.
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De heer Rooiiakkers complimenteert de burgemeester voor zijn kordate optreden 
en handelen en voor de wijze waarop hij de media te woord heeft gestaan. Wel 
vraagt hij of hier lering uit is getrokken voor de toekomst.
Volgens de heer Mikkers kunnen dilemma's niet worden voorkomen omdat niet 
alles vooraf kan worden geregeld. In dit geval hadden wel vooraf maatregelen 
kunnen worden genomen en hierover zijn afspraken gemaakt met Koningshof.

De heer Kootkar vindt het belangrijk dat de rechten van alle partijen juridisch 
worden geborgd, maar hij ziet dit proces met vertrouwen tegemoet. Persoonlijk 
heeft hij er wel moeite mee dat de organisatie van de conferentie, die gelieerd is 
aan het regime in Eritrea, zich beroept op Nederlandse rechten terwijl deze in 
Eritrea met voeten worden getreden. Als signaal naar de bevolking en een mogelijk 
vervolg in juridische procedures vindt hij het belangrijk dat de raad zijn waardering 
uitspreekt naar de burgemeester en zijn team voor de wijze waarop hij dit 
aangepakt. De directe en relevante informatie die de raad gedurende deze crisis 
ontving, heeft daar zeker aan bijgedragen.

5.2 Stand van zaken plannen bouw assemblagehal ASML-afsluiting 
Runstraat
Naar aanleiding van de principe-uitspraak van het college om ASML onder 
voorwaarden de mogelijkheid te geven de weg af te sluiten bij uitbreiding van het 
bedrijf, licht de heer Mikkers toe dat het bedrijf op dit moment onderzoek doet om 
de randvoorwaarden vorm en inhoud te geven. De aanvrager moet onder andere 
aantonen waarom er geen alternatieven mogelijk zijn. Ook worden daarbij de 
reacties van burgers betrokken en het college zal deze wegen als ASML besluit een 
verzoek in te dienen.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8a. MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA: VERANTWOORDING GEBRUIK
NOODBEVOEGDHEID

♦♦♦4
Veldhoven

30-05-2017

De heer Kootkar dient, samen met de fracties van CDA en PvdA, de volgende motie 
in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 30 mei 
2017,

kennis genomen hebbend van de brief van de burgemeester van 12 mei 2017 en de 
uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening van 20 april 2017;
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overwegende dat:
» op grond van de verslaglegging in de brief moet worden geconcludeerd dat 

er op 13 april jongstleden sprake is geweest van een serieuze verstoring van 
de openbare orde;

» het verslag ook duidelijk maakt dat ernstig rekening moest worden 
gehouden met een nog grootschaligere verstoring op 14 april;

» een eerste juridische toetsing op basis van het verzoek om een voorlopige 
voorziening erin heeft geresulteerd dat het noodbevel onverkort in stand is 
gebleven;

spreekt uit:
» 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 mogelijk is geborgd;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Jonkers kan zich vinden in deze motie, maar vindt het jammer dat hij deze 
pas laat in de middag ontving want hij had deze graag mede ingediend.

Ook mevrouw Hartlief had deze graag mede ingediend.

De heer Rooiiakkers vraagt hoe deze motie wordt genoemd.
De heer Van den Oever stelt voor om het 'motie van waardering' te noemen.

De motie is unaniem aangenomen.

De heer Mikkers bedankt, mede namens zijn team, de raad voor dit signaal.

8. VASTSTELLEN INTEGRALE KADERNOTA JEUGD (HvdÜ 17.053

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

9. INSTEMMEN NIEUWE OPDRACHT WERKPLAATS WONEN 2017-2019
METROPOOLREGIO EINDHOVEN (HvdL) 17.061

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

10. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'MAXIMA MEDISCH CENTRUM'
(PW) 17.041

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.
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11. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'VELDHOVEN-NOORD. HERZIENING
DJEPT 75' (PW) 17.057

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

12. MER-BEOORDELINGSNOTITIE 'ZOO VELDHOVEN' (PW) 17.055

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

13. GEBUNDELDE AANBIEDING ZIENSWIJZEN GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN (PW) 17.059

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

14. VASTSTELLEN CAR-UWO VOOR DE GRIFFIE () 17.073

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

15. PROGRAMMERINGAFSPRAKEN BEDRIJVENTERREINEN STEDELIJK GEBIED
EINDHOVEN (SGE) (PW) 17.047

De heer Rooijakkers vindt het goed dat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen 
regionaal wordt opgepakt, maar mist hierin de toegevoegde waarde voor bestaande 
bedrijventerreinen; dat zouden de eigen ambtenaren ook zelf kunnen organiseren. 
Het geld dat nu wordt besteed aan overhead voor deze overkoepelende organisatie 
zou hij liever uitgeven aan andere ontwikkelingen. Hij zal daarom tegen beslispunt 
c. stemmen.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de fractie van PvdA geacht wordt tegen beslispunt c. te hebben gestemd.

16. MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA: EINDHOVEN AIRPORT NA 2020

Na een korte toelichting dient de heer Rooijakkers de volgende motie in, samen 
met de fracties van GBV, VSA, CDA, D66 en Samenwerkend Veldhoven.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 30 mei 
2017,

kennis genomen hebbend van de Nationale Actieagenda Brainport waarin de 
volgende passage is opgenomen: 'Daarnaast moeten de geluidsruimte en 
bereikbaarheid van Eindhoven Airport meegroeien met de sterk toenemende vraag 
naar vliegverkeer';

♦♦♦4
Veldhoven

30-05-2017
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overwegende dat:
» deze uitspraak geen recht doet aan eerdere discussies over de groei van 

Eindhoven Airport en het maatschappelijke debat hierover in de regio;
» een gedegen proces noodzakelijk is voor de plannen van Eindhoven Airport 

na 2020;
» het nu te vroeg is om dergelijke uitspraken te doen zoals vermeld in de 

Nationale Actieagenda Brainport;

verzoekt het college:
» zich op dit moment nog 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;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer De Kort concludeert dat er nog geen inhoudelijke uitspraak wordt gedaan 
of gevraagd over groei, maar dat het er met name om gaat om aan tafel te blijven. 
De heer Rooiiakkers bevestigt dat het om het proces gaat. Hij vindt het belangrijk 
om iedereen aan tafel te houden en hij zou graag een unaniem signaal vanuit 
Veldhoven willen geven. Dezelfde motie is ook al aangenomen in de 
gemeenteraden van Eersel en Eindhoven.
Na deze toelichting kan de heer De Kort de motie steunen.

Mevrouw Van Pelt voegt eraan toe dat Veldhoven moet nadenken welke zaken zij 
belangrijk vindt, want in 2020 moeten er nieuwe beslissingen worden genomen.

De heer Kootkar sluit zich hierbij aan. De raad moet afspreken op elk moment 
uitgangspunten en opvattingen uit het verleden tegen het licht te houden om te 
bekijken of deze nog actueel zijn, om tot een zo breed mogelijk gedragen voorstel 
te komen.

De heer Hofman verwijst naar het 14-puntenplan dat in 2009 is opgezet. Hij pleit 
ervoor om de standpunten die de raad in de evaluatie wilde terugzien te herijken en 
stelt voor dat de klankbordgroep dit voorbereidt.

Wethouder Wijman steunt de oproep vanuit de raad. Vanuit de regiogemeenten is 
al een brief naar Staatssecretaris Klijnsma gestuurd waarin wordt verzocht een 
kwartiermaker aan te stellen die partijen in een vroeg stadium om tafel laat komen 
om te praten over economische ontwikkelingen, ruimtelijke consequenties, 
duurzaamheid en wonen. Dat wordt nog dit jaar opgepakt, ook als er geen 
antwoord op deze brief komt.
De heer Kootkar vraagt of de wethouder kan meegaan in het verzoek van mevrouw 
Van Pelt.
Wethouder Wijman stelt voor om af te wachten of mevrouw Klijnsma de oproep 
ondersteunt en met een initiatief komt.
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De voorzitter voegt eraan toe dat de klankbordgroep 'slaapt', maar opgeroepen kan 
worden als daartoe aanleiding bestaat.
Mevrouw Van Pelt wil niet te lang wachten en stelt voor om de klankbordgroep op 
korte termijn bijeen te roepen.
Wethouder Wijman verwacht vóór het zomerreces een reactie vanuit het ministerie 
en stelt voor om aan de hand daarvan vervolgafspraken te maken.

De motie wordt unaniem aangenomen.
17. SCHORSING

De voorzitter schorst de vergadering op dinsdag 30 mei om 20.32 uur.

♦♦♦4
Veldhoven
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