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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 8 november 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA)
P.A.C.M. Bijnen (GBV) (vanaf 13.45 uur) 
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)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

drs. J.M.L.N. Mikkers voorzitter
mr. G.M.W.M. Wasser griffier
mevr. M.M.J. van den Berkmortel notulist

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

Afwezig: mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)

Veldhoven

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A. G.C.M. van den Oever (VVD)
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
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)
B. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder de mensen die vandaag de cursus Politiek Actief gaan 
afsluiten. Later vandaag zal hij de certificaten overhandigen. Hij feliciteert de heer 
Saris met de geboorte van zijn dochter.

2. TREKKING STEMMINGSNUMMER TEN BEHOEVE VAN BESLUITVORMEND DEEL
VAN DE VERGADERING

Stemmingsnummer 23 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Gielis bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

3. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 (PW) 16.108

De voorzitter licht kort de procedure toe. Elke fractie krijgt de gelegenheid om - 
zonder interrupties - haar algemene visie te geven op de toekomst van de 
gemeente Veldhoven. Tevens wordt gevraagd om de essentie van eventuele moties 
en amendementen aan te geven. Na een korte schorsing zal het college reageren 
op de vragen en is er gelegenheid voor de fracties om op elkaar te reageren. Na de 
lunch komen de ingediende moties en amendementen aan bod.

Eerste termijn

De heer Hofman geeft de visie van de VSA-fractie op de begroting: 'Voorzitter, op 
deze spannende dag in de Verenigde Staten komt er vanuit VSA een duo- 
presentatie met plaatjes. Het thema is 'Elke mens doet ertoe'. Maar allereerst een 
tip voor de donkere dagen rond Kerst. Ik raad iedereen aan om de film 'I Daniel 
Blake' te gaan zien. Mensen die bij een gemeente werken, moeten die gezien 
hebben en besproken.

Als het om de begroting gaat, gaat het ook vaak om geld. Daarover twee zaken.
Wij vinden de gemaakte keuzes die het college voorlegt oké. Een belangrijk deel is 
de 621.000 euro. Het lijkt ons dat een buffer van 1,5 miljoen zoals het college 
voorstelt in het sociaal deelfonds voldoende is. Wij vinden dat het geld dat nu in de 
begroting zit, moet worden ingezet voor inwoners. Het gaat om een algemene 
uitkering van het Rijk en als je ziet dat onze begroting voor ongeveer een derde 
bestaat uit het sociale domein en zelfs meer programma's gericht zijn op de mens, 
denk ik dat het terecht is dat dat geld wordt gebruikt en niet opgepot.

Een ander punt is de bouwgrondexploitatie. Er zou in het najaar een beleidsnota 
zijn verschenen. Dat gaat nu in het voorjaar gebeuren, begrijp ik. Wij vroegen ons 
af of het niet mogelijk is om in die beleidsnota op te nemen dat we het beleid gaan 
sturen - met name rondom de woonvisie - met een variatie van grondprijzen. We 
denken daarbij aan het stimuleren van milieuaspecten of bijvoorbeeld sociale 
woningbouw.

Een ander belangrijk punt vandaag is het zwembad. We hebben een heel mooi 
nieuw initiatiefvoorstel gekregen van een werkgroep die op een korte termijn iets 
heel moois heeft neergelegd en wij denken dat dat waardering verdient. Wij 
moeten denk ik samen duiken in een werkbijeenkomst, keuzes benoemen en 
komen tot een opdracht van uitwerking zoals hier staat. We willen nog iets over de 
financiering zeggen. Wij denken dat dat moet komen uit de gemeentebegroting, 
inbreng van gebruikers, bedrijfsleven en burgers. Maar wat wij absoluut niet willen 
is een geoormerkte extra belasting voor burgers. Wij denken dat een dergelijk 
oormerk leggen op deze belasting leidt tot nieuwe precedenten als het gaat om 
andere voorstellen. Twee zaken vielen ons op tijdens de discussie rondom het 
zwembad. Dat is de belastinggelden en de communicatie. Ten aanzien van de 
belastinggelden wil ik zeggen dat het ons nogal in het verkeerde keelgat schoot dat 
er zo badinerend gedaan werd over 15 euro. Ik denk dat wij prudent moeten 
omgaan met de portemonnee van burgers en bedrijven en eerst zelfs keuzes 
moeten maken, zelf moeten onderzoeken of we dit soort zaken binnen de 
gemeentebegroting kunnen wegzetten en, wat ik straks al zei, ook geen belasting
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oormerken. De communicatie. In het voorjaar gaat een nota verschijnen over 
raadscommunicatie, zo staat in de doelstellingen. Heel veel communicatie verliep 
via Facebook en daar stonden dingen in waar je heel moeilijk op kan reageren als 
raadslid maar wat soms wel klinkklare onzin was. Ik denk dat het goed zou zijn dat, 
als we over raadscommunicatie praten, het aspect van social media met elkaar 
beschouwen. Hoe gaan we ermee om, hoe kunnen we erop anticiperen of hoe 
kunnen we er zelfs gebruik van maken? Een ander punt bij raadscommunicatie 
zouden wij willen leggen bij Omroep Veldhoven. Omroep Veldhoven zal te maken 
krijgen met de mediawet en dat heeft mogelijk consequenties voor hun organisatie.

Dan willen we het nog hebben over het volgende. De antwoorden op onze 
technische vragen waren bijvoorbeeld dingen zoals 'hier kunnen we niet concreet in 
worden' of ^ier hebben we nog geen resultaten van'. Maar er stond ook ^et is aan 
u om te prioriteren'. Wij denken dat het erg nodig is om voldoende gegevens te 
hebben, niet alleen in kwantiteit maar ook in intensiteit om een voldoende 
fundamentele keuze te kunnen maken. We hebben het bijvoorbeeld al eens gehad 
over Verwarde mensen'. We kunnen ons voorstellen dat dat tijd kost, maar de 
intensiteit kunnen wij moeilijk inschatten. Je kunt op een gegeven moment wel 
zeggen dat het er zoveel zijn, maar dan heb je nog geen beeld van hoeveel inzet 
ervoor nodig is. Wij vragen eigenlijk aan het college om eens te kijken of u daar de 
raad behulpzaam in zou kunnen zijn.

Brainport is toch Mainport geworden, dus daar hoef ik niet zoveel over te zeggen.
Ik geef daarom het woord aan mijn collega.'

Mevrouw Gielis vervolgt: ^lk mens doet ertoe. Wat verwachten wij van onze 
inwoners? Inwoners leveren een bijdrage aan onze Veldhovense samenleving, ieder 
zoveel mogelijk op eigen kracht en elk op eigen niveau van kunnen. Mensen die 
moeilijk kunnen meedoen maar wel willen, krijgen daarbij ondersteuning. Mensen 
die niet of nauwelijks in staat zijn een bijdrage te leveren door hun handicap, 
chronische ziekte en dergelijke, krijgen hulp zonder wederdienst. Mensen die in 
staat zijn om enige bijdrage te leveren en daartoe geen enkele moeite doen, 
worden niet gepamperd, maar gecorrigeerd.

Elke mens doet ertoe. Hebben wij kwetsbare groepen in beeld? In 2017 komen er 
extra financiële middelen beschikbaar voor het aantal beschutte werkplekken en 
voor bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hebben wij hiervoor 
de gegevens in beeld? Het lijkt erop dat het Rijk steeds meer bijdragen koppelt aan 
het aantal individuele problemen. Goede datagegevens zijn nodig om gericht 
aanspraak te kunnen maken en om keuzes te kunnen maken. Meten is weten, zoals 
de heer Hofman al zei.

We zijn blij met de onlangs verschenen informatie vanuit het college over de 
aanpak van statushouders. We zien de juiste koers, namelijk het zorgdragen van 
een direct contact met Veldhovenaren en actief meedoen in onze samenleving. We 
hebben er goede hoop op dat deze mensen hun weg vinden in Veldhoven. Het 
stimuleren van deze mensen door hen contacten en vrijwilligerswerk aan te bieden, 
bevordert niet alleen het meedoen, maar helpt ook de tekorten aan vrijwilligers en 
mantelzorgers op te vangen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Veldhoven
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Met name ook SWOVE werkt op een prima wijze aan een tweetal belangrijke 
aandachtspunten in de groep ouderen: dementie en eenzaamheid. Iedereen kent 
wel oudere mensen die fragiel en kwetsbaar zijn. Of, wanneer en in welke mate 
mensen kwetsbaar worden, is voor elk mens anders. Ook factoren die kunnen 
bijdragen aan kwetsbaarheid zijn divers. Het huidige beleid is erop gericht de 
zelfredzaamheid van oudere mensen te bevorderen en ouderen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. De komende generaties zullen ook andere aandachtspunten 
hebben. Om te anticiperen op de verschillen tussen de generatie ouderen van nu en 
komende generaties is generatiebewust beleid nodig. VSA durft te stellen dat 
oudere Veldhovense inwoners graag betrokken blijven bij onze Veldhovense 
gemeenschap, eenieder op zijn of haar eigen manier. Mocht dit niet meer lukken, 
dan is aandacht vanuit de Veldhovense samenleving op haar plek. Samen doen, is 
mee blijven doen.

Iedereen doet ertoe. Kortom, VSA zegt: blijf werken aan goede en betaalbare zorg 
en welzijn. Het begin van deze raadsperiode kenmerkt zich door de implementatie 
van de decentralisaties: nieuwe taken met grote impact. Hoe goed doet Veldhoven 
het? Doorstaan we de objectieve toets om de duurzaamheid van onze aanpak te 
ondersteunen? Dat is onze nieuwsgierige vraag. In relatie tot die vraag dienen we 
een motie in.

Nabrander. De mensen van de toekomst doen er ook toe. Het betekent dat de 
nieuwe woonvisie met de juiste passie wordt uitgevoerd: die gasloze wijk moet er 
komen en duurzame bouw en energie is bepalend. We beschermen ook bomen en 
groen om de gezondheid in onze lucht te houden. We verwachten de keuzes uit de 
woonvisie in de volgende voorjaarsnota als doelstellingen terug te vinden. Kan de 
wethouder dit bevestigen?'

De heer Hofman: 'Dan nog de moties en amendementen. Wij dienen een motie in 
rondom de spiegel van het sociaal domein en wij vragen de wethouder om de 
doelstellingen van de woonvisie in de begroting op te nemen en dat willen wij 
eventueel benadrukken via een amendement. Verder zijn wij mede-indiener ten 
aanzien van een motie Zwembad en het sociaal deelfonds. Kortom, elke mens doet 
ertoe.'

De heer Jonkers geeft de visie van de GBV-fractie op de begroting: 'Voorzitter, de 
Meerjarenbegroting 2017-2020 die voor ons ligt is sluitend in alle jaarschijven en 
dat verdient een compliment. Immers, het zag er in de afgelopen jaren steevast 
niet goed uit. Mijn collega Frank de Lepper vroeg nog niet zo lang geleden bij de 
behandeling van de voorjaarsnota wanneer de eerste schijf nu eindelijk ook eens in 
de plus zou beginnen. Want daar zag het op dat moment voor het jaar 2017 weer 
niet naar uit. Het college is er echter in geslaagd met aanvullende maatregelen het 
gat gedicht te krijgen. Met maatregelen die onze goedkeuring kunnen dragen.
Natuurlijk, eenmalig doen we in het sociaal deelfonds niet precies wat we eigenlijk 
met elkaar hebben afgesproken. Maar dit lijkt ons zeer verdedigbaar. Aan de ene 
kant een nog grotere reserve creëren, waardoor je aan de andere kant op diverse 
andere zaken hard moet gaan bezuinigen, dat zou volgens GBV geen goede zaak 
zijn. Wel vragen we aandacht voor een goede evaluatie van dit fonds en niet alleen 
langs de lijn van geld. Daarom dienen wij hierover, samen met de coalitiepartners 
VSA en D66 en de partijen VVD en Samenwerkend Veldhoven, een amendement in

Veldhoven

4



08-11-2016

en dat spreekt uit het raadsbesluit nummer 16.109 als volgt te wijzigen: toe te 
voegen beslispunt 5, het sociaal deelfonds met drie jaar te verlengen tot 2020, de 
maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de jaarlijkse 
evaluatie in het eerste kwartaal en in deze evaluatie niet alleen de financiële 
parameters mee te nemen, maar hier ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen 
van de cliëntenvertegenwoordigers in Veldhoven aan Tafel erbij te betrekken, om 
daarmee de Veldhovense kwaliteit voor het sociale domein te kunnen ontwikkelen, 
en gaat over tot de orde van de dag.

De weg naar boven lijkt ons gevonden, de ergste crisis lijkt voorbij. Ik gebruik 
expres het woordje 'lijkt', want door allerlei ontwikkelingen, vooral ook 
internationaal, kan alles zo weer anders worden. Denk maar aan de mogelijke 
gevolgen van de Brexit of de Turkijedeal in relatie tot de komst al dan niet van 
grote aantallen asielzoekers. Ontwikkelingen waarop wij als gemeente weinig of 
zelfs geen invloed hebben, maar waarbij wij wel geconfronteerd worden met de 
gevolgen daarvan. Daarom blijft vooralsnog voorzichtigheid geboden, ook 
financieel. We zullen het gaan zien. In elk geval, het doet ons deugd een volledig 
sluitende meerjarenbegroting voorgelegd te krijgen. Dit is toch een nadrukkelijk 
speerpunt van de huidige coalitie.

Daarbij zien wij lokaal ook een aantal ontwikkelingen die ons sterken in ons 
voorzichtig optimisme. De woningbouw begint stevig aan te trekken, waardoor onze 
bouwplannen, die lang zijn gestagneerd, doorgang kunnen gaan vinden en waarbij 
ik toch mag hopen dat regionale afspraken geen roet meer in het eten gaan gooien, 
want dat zou voor ons niet acceptabel zijn. Veldhoven heeft zijn nek uitgestoken 
destijds voor Eindhoven en veel geïnvesteerd. Dat kan en mag niet worden 
vergeten.

De gevreesde financiële en inhoudelijke ontsporingen in het sociale domein zijn 
achterwege gebleven. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook uit de 
cliënttevredenheidsonderzoeken die onlangs hebben plaatsgevonden en waarin een 
grote mate van tevredenheid naar voren komt. Mede hierdoor kunnen en moeten 
we vanaf nu verder vol inzetten op de transformatie. Wij hebben daarbij het volste 
vertrouwen dat dit proces door het college goed wordt opgepakt en ingevuld.

De stadsvisie werd begin 2016 geactualiseerd in een goed proces van 
samenspraak, iets wat ook van toepassing is op de nieuwe woonvisie en de nota 
Jeugd en Onderwijs. Dit geeft ons ook weer vertrouwen in de toekomst van 
Veldhoven, waarin we deze nieuwe vormen van democratie en participatie verder 
kunnen inbedden.

Dat we die samenspraak op een goede manier vorm hebben gegeven, blijkt naar 
ons idee ook uit het functioneren van Veldhoven aan Tafel, waar gemeente en onze 
cliëntenvertegenwoordigers in het sociale domein met elkaar overleggen en zaken 
afstemmen en waar steevast blijk wordt gegeven van grote mate van 
betrokkenheid bij alle deelnemers aan deze tafel.

En ten slotte toont het laatste cijfer van 7,6 in de wijkatlas opnieuw aan dat de 
bewoners van Veldhoven uitermate tevreden zijn over hun leef- en woonomgeving.

Veldhoven
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Ondanks het feit dat we de afgelopen jaren veel zaken hebben moeten bijstellen 
vanwege de financiën ligt het waarderingscijfer zelfs hoger dan in 2014.

Natuurlijk gaat niet alles goed. Als dat zo was, dan zouden we denk ik in het 
Sprookjesbos wonen. Zo maakt de GBV-fractie zich toch wel zorgen over wat er 
regionaal allemaal speelt. Zowel op het gebied van werken en wonen als ten 
aanzien van de invulling van de regionale samenwerking. Zo kan het wat ons 
betreft niet bestaan dat wij conform het advies van de commissie-Demmers 
bevoegdheden gaan inleveren aan wie dan ook, laat staan aan een andere 
gemeente. U was daarover overigens eveneens zeer duidelijk, waarvoor onze dank.
Maar laat helder zijn, het credo van GBV is en blijft: regionaal samenwerken, ja, op 
een niveau en schaal die passen bij de inhoud. Het zomaar inleveren van 
autonomie op een aantal terreinen, nee.

In zo'n meerjarenbegroting staan heel veel grotere en kleinere zaken opgenomen.
Die ga ik niet allemaal de revue laten passeren. Dat hebben we al uitgebreid 
gedaan bij de gevoerde kerntakendiscussies. Die gaan we nu niet overdoen. Maar 
bij twee meer concrete dingen wil ik even apart stilstaan omdat ze binnen onze 
fractie en partij leven. En het is puur toeval dat vandaag in het Eindhovens Dagblad 
stond wat ik nu naar voren ga brengen. Dat heeft niets met elkaar te maken, wij 
wisten dat ook niet. Ik had mijn verhaal toch al eerder klaar. Het gaat om het 
kruispunt De Plank-Kromstraat. U adviseert om die even te laten voor wat het is en 
eerst de effecten van de nieuwe Zilverbaan af te wachten alvorens te besluiten tot 
al dan geen maatregelen. Enerzijds betreuren wij dat enorm en van de andere kant 
begrijpen we die insteek wel enigszins. Want ja, er gebeuren - en dat hebben we 
vandaag ook weer in de krant kunnen lezen - inderdaad objectief gemeten niet veel 
ongevallen en ja, we moeten nog terughoudend zijn met het doen van nieuwe 
investeringen. Maar tegelijk constateert het onderzoeksbureau Kragten, die de 
situatie heeft bekeken, ook dat de oversteekbaarheid van de kruising voor fietsers 
en voetgangers - en dat zijn toch de zwakkere verkeersdeelnemers - zorgen baart 
en aanpassing van de situatie behoeft. Dat vindt de GBV-fractie ook. Wij zijn ervan 
overtuigd dat die oversteekbaarheid echt niet beter zal worden met de nieuwe 
Zilverbaan. Die zal naar ons idee alleen mogelijk invloed hebben op de aantallen, 
niet op de oversteekbaarheid. Wij verwachten daarom dat zo snel mogelijk na de 
realisatie van de Zilverbaan dit item wordt geagendeerd en wij zullen niet schromen 
desnoods met een initiatiefvoorstel hierover te komen.

Onze conclusie was na kerntakendiscussie twee dat we onderhand wel zo'n beetje 
zijn uitbezuinigd. Dat bleek ook wel toen we met z'n allen geen oplossing konden 
vinden voor de 340.000 euro taakstelling, die er nog lag. GBV wil het bestaande 
voorzieningenniveau zoveel mogelijk handhaven desnoods met enige verhoging van 
de gemeentelijke lasten voor de burgers. Die zijn immers relatief laag in Veldhoven.
Dat standpunt van ons is niet nieuw, dat stond al klip en klaar vanaf 2002 in ons 
verkiezingsprogramma. Daarom was en blijft GBV een voorstander van het behoud 
van een gemeentelijke zwembadvoorziening zoals Den Ekkerman. We kennen de 
uitkomst van het raadsdebat van 12 juli jongstleden en het democratisch genomen 
besluit aan het einde daarvan. Omdat er sindsdien toch het een en ander is 
gebeurd, met name het indienen van een alternatief plan door de werkgroep 
Behoud Zwembad, willen wij deze kwestie terug op de politieke agenda van de raad 
zien. We dienen daarover dan ook, coalitiebreed, een motie in die vraagt om een
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beeldvormende bijeenkomst waarin alternatieven voor sluiting nog eens grondig 
met elkaar besproken kunnen worden. In samenspraak ook met de werkgroep, die 
het alternatieve plan heeft opgesteld. We zeggen allemaal altijd dat we 
samenspraak en burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben. Welnu, dat kunnen 
we dan nu waar gaan maken wat GBV betreft.

De motie: verzoekt het college direct na de Algemene Beschouwingen een 
beeldvormende vergadering te beleggen waarin de mogelijkheid wordt geboden aan 
de raad om mogelijke alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar 
te bespreken en afwegingen op basis van de juiste financiële informatie te maken, 
het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te 
betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze 
beeldvormende vergadering en hieraan voorafgaand inzichtelijk te maken wat de 
financiële gevolgen voor de gemeente zijn mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw 
aan de orde komen, en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot wil GBV een motie indienen over meetindicatoren. In onze begroting 
moeten we een aantal verplichte meetindicatoren opnemen. Die zouden wij vanaf 
2017 graag beter gekwantificeerd willen zien in de voorjaarsnota en de 
programmabegroting. Door ze van een streefwaarde te voorzien kunnen we bij de 
jaarrekening beter beoordelen wat er nu wel en niet is gerealiseerd. Dat verbetert 
naar ons idee de controlerende taak van de raad.

De motie luidt: verzoekt het college 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 in de jaarrekening, vanaf de jaarrekening 
2017, de realisatie van de betreffende meetindicatoren te bespreken, en gaat over 
tot de orde van de dag.'

De heer Saris geeft de visie van de VVD-fractie op de begroting. 'Eerdere algemene 
beschouwingen ben ik begonnen met het uiten van zorgen over de schuldenpositie 
van de gemeente Veldhoven. Deze algemene beschouwingen wil ik beginnen met 
een compliment, een compliment aan het college. Tot voor kort hadden we naast 
de schuldenpositie nog een andere belangrijke uitdaging, de uitdaging van het tot 
een goed einde brengen van de transities. Daar lijkt dit college behoorlijk in 
geslaagd. Onze complimenten daarvoor! De landelijke overheid legde, na eerst een 
korting op het budget van 400Zo te hebben toegepast, deze taken op het bordje van 
de gemeenten. Dit was een behoorlijke opgave met bijbehorende behoorlijke 
financiële risico's. En juist aan die financiële risico's had Veldhoven weinig behoefte.
Dat was ook de reden dat ik de afgelopen twee jaar bij elke gepaste gelegenheid 
wethouder Van de Looij bevroeg over de stand van zaken rondom deze transities. 
Gelukkig kon hij me elke keer weer in ongeveer dezelfde bewoordingen 
geruststellen. Garanties afgeven kon hij niet maar de uitvoering van de transities 
liep naar behoren en er was geen aanleiding om uit te gaan van 
budgetoverschrijdingen.

De laatste keer dat hij me geruststelde was bij de behandeling van de jaarrekening 
in april van dit jaar. Daarna moet het op dit vlak allemaal in een enorme 
stroomversnelling zijn geraakt. Nog geen vijf maanden later hebben eventuele 
zorgen rondom de transities plaatsgemaakt voor euforie. Angst voor
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overschrijdingen van budgetten heeft plaatsgemaakt voor garanties van 
overschotten. Ik kon mijn ogen bij het lezen van de begroting bijna niet geloven.
Te mooi om waar te zijn, dacht ik. We hebben een reservepot van maar liefst 1,7 
miljoen euro en omdat die dreigt over te lopen stelt het college voor deze af te 
romen ten faveure van de algemene middelen met een bedrag van ruim 600.000 
euro in 2017 en met meer dan een miljoen in de jaren daarop. Wat een verrassing, 
dacht ik. Wat een goed nieuws. Mijn gedachten dwaalden af naar alle mooie dingen 
die we van de overschotten zouden kunnen doen: het aflossen van een gedeelte 
van de grote gemeenteschuld zodat de jaarlijkse rentelasten dalen of het behouden 
van zwemwater voor Veldhoven, het in stand houden van het Pastoor Vekemans 
Fonds of misschien wel het terugdraaien van de ozb-verhogingen. Stuk voor stuk 
belangrijke wensen van de Veldhovense VVD-fractie. Naast deze vier wensen 
pleiten wij er ook nog voor om voorzichtigheid te betrachten rondom onze 
financiële positie: beducht blijven voor mogelijke tegenvallers en meevallers pas 
bestemmen als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

In de verwachting dat wij deze doelstellingen - het verlagen van de schuld, het 
behouden van zwemwater, het in stand houden van het Vekemans Fonds en het 
terugdraaien van de ozb-verhoging - realiseren, hebben wij onze hoop gevestigd 
op de vierde transitie. De vierde transitie, de transitie naar een slanke 
regiegemeente, is ook een belangrijke uitdaging voor Veldhoven. Voor de inwoners 
van Veldhoven is deze nieuwe rol van een terughoudende maar faciliterende 
overheid op sommige terreinen merkbaar, maar wat ons betreft op nog veel te 
weinig terreinen. Dat blijkt uit de nog steeds stijgende personele bezetting. Ook het 
aantal inhuurkrachten blijft toenemen. Dat is niet direct het beeld dat wij hebben 
bij een regiegemeente. In onze ogen is een regiegemeente een terughoudende 
slanke overheid van beperkte omvang. Een overheid die durft los te laten is immers 
een overheid die minder capaciteit nodig heeft. Een heel mooi, actueel voorbeeld is 
de gemeente Hollands Kroon. Jullie hebben er vast al over gehoord of gelezen.
Meer verantwoordelijkheid naar burgers en minder regels gaan daar gepaard met 
forse besparingen, maar dan moet je wel durven loslaten. Steeds meer gemeenten 
volgen het voorbeeld van Hollands Kroon.

Soms lijkt het alsof wij moeite hebben met het loslaten. In 2013 namen wij 
raadsbreed een motie aan om het groenonderhoud op rotondes uit te besteden of 
te laten sponsoren. Elk jaar herinnerden wij ons college hieraan. Tevergeefs. 
Omliggende gemeenten pikten dit wel op. In Best, in Eersel en in Oirschot werd dit 
wel ingevoerd. Navraag levert op dat dit per rotonde een sponsorbedrag of 
besparing oplevert van 2.500 euro. In onze rotonderijke gemeente betekent dit een 
extra inkomst van zo'n 50.000 euro per jaar, elk jaar opnieuw, structureel. Maar 
voorwaarde is natuurlijk wel dat je moet durven loslaten.

De vierde transitie. Het is onze wens om na de succesvolle implementatie van de 
drie transities ook van de vierde transitie nu eindelijk eens echt werk te gaan 
maken. In navolging van de gemeente Hollands Kroon kunnen wij, net als veel 
andere gemeenten, door los te laten, slanker worden. Dit slanker worden zal 
gepaard gaan met kostenbesparingen. Om deze wens kracht bij te zetten zullen we 
een amendement indienen. Deze, eerder raadsbreed aangenomen motie - ik moet 
eigenlijk zeggen deze door het college omarmde motie - wordt nu opnieuw
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ingediend door Mieke Prinsen en met de goedkeuring van de voorzitter geef ik haar 
via hem nu het woord.'

Mevrouw Prinsen: 'Wat door mijn collega Peter Saris al eerder is verwoord in zijn 
bijdrage, is dat wij inderdaad in 2013 al een raadsbreed aangenomen motie hebben 
ingediend over het sponsoren van groen in Veldhoven. Hier is toen positief op 
gereageerd door de hele raad. Het jaar daarna hebben we, omdat er nog altijd 
geen uitvoering was gegeven aan deze motie, deze opnieuw ingediend. Toen is 
deze omarmd door het college. We zijn inmiddels twee jaar verder en helaas 
hebben we daar nog steeds geen blijk van gezien in ons beleid, dus we zullen 
straks geen motie maar een amendement hierover indienen, gesteund door 
meerdere, andere fracties. Straks zullen we hem voorlezen en dan zijn we 
benieuwd naar de reactie van het college.'

De heer Slegers geeft de visie van de CDA-fractie op de begroting: 'Zoals de heer 
Hofman al memoreerde, het is dinsdag 8 november en naar mijn mening een 
memorabele dag, een dag waarin vele miljoenen Amerikanen een nieuwe president 
kiezen en misschien in een schril contrast, dat deze raad van Veldhoven de 
begroting van dit college bespreekt met voor de Veldhovense CDA-fractie een 
aantal belangrijke discussiepunten.

Als ik in den lande ben en als men mij dan vraagt naar mijn woonplaats, dan merk 
ik dat ik met trots Veldhoven' zeg. Laatst vroeg ik mij af waar die trotsheid op 
gebaseerd is. Allereerst is Veldhoven gewoon mooi: oud, nieuw, stads en dorps en 
veel groen. Verder ligt Veldhoven geografisch midden in het Brainport-gebied en 
heeft meer werknemers dan inwoners, wat vrij uniek is in Nederland. Maar die 
trotsheid komt ook doordat Veldhoven een geweldige groep aan vrijwilligers heeft 
en een bruisend verenigingsleven dat het CDA Veldhoven ook zeker koestert.
Helaas doet Veldhoven het af en toe ook niet goed. Voorbeelden daarvan zijn de 
familie Essers, het meerdere malen terugdraaien van raadsbesluiten in deze raad, 
het parkeerbeleid van het CityCentrum en natuurlijk ook de financiële 
weerbehaardheid van deze gemeente, het onderzoek en de oplossing voor het 
behoud van zwemwater in Veldhoven en niet te vergeten het laatste, de 
sterfhuisconstructie voor het Pastoor Vekemans Fonds. Op zulke momenten neemt 
schaamte het even over van de trotsheid bij mij.

Voorzitter, ik kan u toch geruststellen en ook mijn collega's in deze raad, want wat 
voor mij overheerst is natuurlijk de trots op Veldhoven. Het CDA Veldhoven heeft 
zich altijd vanuit een positief-kritische houding ingezet voor het welzijn van 
Veldhoven en zal dat nog lang mogen blijven doen. Waar ligt nu de toegevoegde 
waarde van het CDA Veldhoven dan? Dat zal ik u, gekoppeld aan deze begroting, 
aangeven aan de hand van drie kernthema's, te weten saamredzaamheid - 
misschien een nieuw woord voor u -, degelijkheid en stimulering van de groei van 
Veldhoven, dus geen regiegemeente, meneer Saris, maar groei van Veldhoven.

Saamredzaamheid is een samenvoeging van zelfredzaamheid en saamhorigheid, 
ofwel benut je eigen kansen en sta ook klaar voor een ander. Dat levert een 
krachtige samenleving op, gebaseerd op respect en zorg voor elkaar. Vanuit deze 
saamredzaamheid richten we ons de komende periode op de jongeren (het 
resultaat van het jeugdlintje). Dat zijn namelijk onze vaandeldragers voor de
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toekomst wat betreft respect voor elkaar. Veel gaat goed en onze jeugd groeit 
onbezorgd op maar laat ons niet uit het oog verliezen dat ook onze jeugd op jonge 
leeftijd alcohol drinkt en/of softdrugs gebruikt, om niet te spreken over 
grensoverschrijdend gedrag. Het CDA Veldhoven wil in dezen aandacht thuis en op 
school voor de Nederlandse normen en waarden en respect voor elkaar.

Vanuit deze saamredzaamheid richt het CDA Veldhoven zich ook op de ouderen, 
een specifieke groep die te goed is voor een verzorgingshuis en moeite heeft met 
zelfstandig thuis wonen. Deze groep is groot en groeiende. Ons huidige zorgstelsel 
is gericht op zo lang mogelijk thuis blijven wonen en op zoveel mogelijk 
ondersteuning door middel van mantelzorg. De rek is daar wel zo'n beetje uit. Wij 
pleiten dan ook langer voor nieuwe woonvormen op basis van inbreidingslocaties en 
niet op basis van uitbreidingslocaties. Het sociale deelfonds dat door de gemeente 
Veldhoven is ingesteld voor eventuele tekorten in verband met de drie 
decentralisaties, is volgens het college nu groot genoeg. Daarom is het voorstel van 
het college in de begroting om het vermoedelijke overschot van 621.000 euro niet 
aan het sociaal deelfonds toe te voegen maar als dekking van het begrotingstekort 
in te zetten. Laat mij vooral het college een compliment maken dat de 
decentralisaties zo goed zijn ingeregeld dat er geld overgebleven is, maar laat deze 
raad dan wel wijs omgaan met deze meevaller en het geld ten goede laten komen 
aan projecten die met de verbetering van de zorg te maken hebben. Een motie in 
dezen voor dit spaarpotje zal u worden voorgelegd.

Zoals reeds gememoreerd wil deze fractie pleiten voor bouwen en blijven voor 
ouderen. Nieuwe woonvormen voor ouderen zoals IOC's (integrale ouderencentra) 
zijn de moeite waard om te onderzoeken. Binnen een IOC staan de ouderen 
centraal en worden voorzieningen daar omheen geregeld. Maar in een IOC wonen 
ook jongeren. Die groepen kunnen elkaar uitstekend helpen, bijvoorbeeld met 
opvang of met gewoon gezelschap. Een andere vorm is de blijverslening zoals we al 
meerdere malen als CDA-fractie aangegeven en onder de aandacht gebracht 
hebben. Vorig jaar heeft de CDA-fractie al een brief aan het college hierover 
gestuurd om te onderzoeken of deze blijverslening in Veldhoven kan worden 
ingevoerd. De CDA-fractie is dan ook blij dat deze blijverslening en ook de 
duurzaamheidslening in de Veldhovense woonvisie zijn opgenomen.

Even het geheugen opfrissen wat de blijverslening nu uiteindelijk is. Senioren met 
AOW en een klein pensioen zonder eigen geld, maar met een eigen woning, 
kloppen vaak tevergeefs aan bij de banken voor een lening. De blijverslening is een 
initiatief van het Landelijk Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Deze lening kan 
gebruikt worden voor kleine ingrepen in de woning om deze levensloopbestendig en 
veilig te maken. De CDA-fractie is van mening dat dankzij zulke verbouwingen 
mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De duurzaamheidslening 
helpt om te investeren in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen of 
dakisolatie. Ook hier is de CDA-fractie voorstander van. Daarnaast dringt de 
Veldhovense CDA-fractie aan op het faciliteren van bouwplannen zoals 
Zilverackers, waar ook mogelijke bouwplekken binnen de wijken optimaal benut 
kunnen worden. Hierbij moet oog blijven voor de goede balans in sociale 
woningbouw en bouw voor koopwoningen.
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Het tweede CDA-kernthema is 'degelijkheid'. Onze gemeente behoort ondertussen 
tot de top 10 als het gaat om schuldenpositie. Dat is een last nu, maar ook voor 
onze kinderen. Mogelijk kent u de spreuk 'mijn huis staat onder water' waarmee 
bedoeld wordt dat men meer leningen heeft dan de waarde van het huis op dat 
moment. De CDA-fractie ziet onze gemeente bij wijze van spreken 'onder water 
staan'. De geleende bedragen zijn zo hoog dat er geleend moet worden om de 
rente van de leningen te kunnen betalen. Dit is natuurlijk geen goede zaak volgens 
het CDA. Het CDA staat al jaren voor een solide financieel beleid; hierbij dienen wij 
geen rekeningen door te schuiven naar de toekomst. Er moet nodig afgelost worden 
en dat betekent voor de Veldhovense CDA-fractie dus rente en aflossen om de 
mate waarin de gemeente aan haar verplichtingen kan voldoen te verhogen. De 
opbrengst van de grond Zilverackers moet de zorgelijke schuldpositie van onze 
gemeente verbeteren. Een tweede oplossing kan zijn dat Veldhoven met een netto 
1,7 miljoen euro in verband met de regionale herindeling en de afboeking (citaat uit 
Eindhovens Dagblad) dat gaat inzetten voor de aflossing van de schulden. Het blijft 
nu bij praten maar geen daden dus laat ons daar alsjeblieft gezamenlijk de 
schouders onder zetten.

Het derde CDA-kernthema is 'stimulering groei van Veldhoven'. Stimulering van 
groei kan op diverse manieren en een daarvan - bouwen en blijven - is zojuist door 
mij ruimschoots verwoord. Een ander punt daarbij is het faciliteren van 
accommodaties zoals zwemwater. Wij willen dan ook graag meedenken aan een 
oplossing ofwel een reddingsvest bieden voor het zwembad. De Veldhovense CDA- 
fractie was kritisch richting de oplossing om de ozb te verhogen en daarbij 500.000 
euro per jaar binnen te harken (en dat voor dertig à veertig jaar, niet te vergeten), 
zodat het zwembad behouden kon blijven. Het CDA drong aan op meer 
samenwerking met buurgemeenten en ook op het samen zoeken naar oplossingen 
met belanghebbenden zoals zwemvereniging Njord en Den Ekkerman. Onlangs 
heeft de raad de notitie 'Voorstel behoud zwembad' ontvangen die is opgesteld door 
een werkgroep met onder andere bovengenoemde belanghebbenden. De CDA- 
fractie vindt dit een prima initiatief en neemt het voorliggende plan zeer serieus en 
is in gesprek, ook met de werkgroep, om positief-kritisch meerwaarde te leveren 
aan dit plan. We zien in een nadere uitwerking van dit plan een goede basis om het 
zwemwater in Veldhoven te kunnen behouden.

Een item dat ook met inzamelen te maken heeft en waarbij de Veldhovense CDA- 
fractie echt niet geloofde wat er gezegd werd, is het Pastoor Vekemans Fonds. We 
hebben daar ook een artikel 42-brief voor gestuurd aan het college om dit onder de 
aandacht te brengen. De CDA-fractie is het dan ook niet eens met het onzalige plan 
van dit college om de kledinginzameling over te laten nemen van het Pastoor 
Vekemans Fonds. Al jaar en dag zijn Veldhovenaren vertrouwd met de 
kledingcontainers van de stichting en dat moet zo blijven. Het kost de gemeente, 
nu het Vekemans Fonds de kleding inzamelt, geen geld, geen moeite en het 
inzamelen van textiel is hoger dan in omliggende gemeenten. De CDA-fractie denkt 
dan ook dat door de hoge kosten van de gemeente indien zij dit zelf gaan 
verzorgen, er weinig tot niets meer overblijft. Voor de resterende grijpstuiver wordt 
goed werk de das omgedaan en krijgt het gemeenschappelijk initiatief weer een 
behoorlijke deuk. Een motie in dezen zal ook hierin u voorgelegd worden.
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Tot zover mijn betoog. Ik hoop dat wij in deze raad voor deze dag juiste 
beslissingen kunnen nemen en dat deze dag voor ons allemaal ook zo memorabel 
wordt als in Amerika.'

Mevrouw Hartlief geeft de visie van de D66-fractie op de begroting. 'Democratie is 
meer dan het gelijk van de meerderheid. D66 bestaat dit jaar vijftig jaar, vijftig jaar 
waarin D66 steeds strijdt voor democratie. Niet per se vasthouden aan bestaande 
structuren maar kijken of het ook anders kan, maar altijd met een democratische 
toets. Veldhoven is geen eiland in de regio en dient samen te werken met zijn 
omgeving. Die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs heeft 
ervoor gezorgd dat wij wereldwijd op de kaart staan. Soms moet je ook durven om 
zaken opnieuw te tekenen om zo te komen tot nieuwe inzichten en/of structuren. 
Maar alleen wanneer dit een toegevoegde waarde heeft voor onze inwoners, direct 
of indirect.

Voor ons ligt de Begroting 2017, een sluitende begroting die alleen tot stand is 
gekomen doordat we de afgelopen jaren kritisch hebben gekeken naar wat we wel 
en wat we niet doen. We willen extra aandacht vragen voor het 
voorzieningenniveau, het sociaal domein, duurzaamheid en de verandering in onze 
gemeente.

De voorzieningen in Veldhoven. Veldhoven heeft nu een mooi voorzieningenniveau 
en van een verdere inkrimping van het voorzieningenniveau zijn wij geen 
voorstander. Maar dat betekent ook dat wanneer er nieuwe plannen zijn, we die 
alleen kunnen steunen wanneer daar ook een financiële dekking tegenover staat. In 
sommige gevallen zullen we dus moeten kijken naar onze inkomsten. Want zo 
zeker zijn we nog niet of we alle gronden kunnen verkopen die we op dit moment in 
ons bezit hebben. Graag hadden we daar een zwembad deel van willen laten zijn. 
Daarom zijn we blij met een plan van de werkgroep van onder andere het zwembad 
en Njord en zijn we mede-indiener van de motie om met elkaar op een later tijdstip 
hierover in gesprek te gaan.

De zorg in Veldhoven. In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor 
zorg/welzijn en werk van hun inwoners, maar met een veel krapper budget dan het 
Rijk zelf deed. De Veldhovense raad besloot om een sociaal deelfonds te maken om 
in de financiële reserve een buffer te hebben voor eventuele tegenvallers. In 
tegenstelling tot de berichten in andere gemeenten die de burgers zorg moesten 
ontzeggen, is dat in Veldhoven gelukkig niet het geval. Gelukkig, maar het gaat 
misschien uitmaken in welke gemeente je woont en dat baart ons wel zorgen. Een 
ander nieuws was dat er in totaal nogal wat over was in jeugdzorg en 
huishoudelijke hulp. Zo'n bericht is leuk maar zegt weer verdomd weinig over hoe 
we er in Veldhoven voor staan. Onderzoek leert dat de Veldhovense inwoner over 
het algemeen tevreden is over de geboden zorg. Maar we zijn niet klaar. Daarom 
willen we graag aan de hand van een kwalitatief onderzoek zorgdragen voor een 
verdere versterking van ons beleid in het sociaal domein. Het is goed om te 
bekijken of we na 2017 een sociaal deelfonds nodig hebben, hoe de risico's liggen 
en wat we daarvoor eventueel nodig zouden moeten hebben. We nemen aan dat 
dat meer is dan een financiële afweging maar dat daarbij ook de stakeholders 
betrokken worden. Er zijn signalen dat de solidariteit op het sociaal domein in de 
regio niet goed is. De veelbelovende start lijkt iets minder goed te gaan. Er zouden
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ook nogal wat verschillen zijn als het gaat over of budgetten wel of niet toereikend 
zijn. Kan de wethouder haar visie geven op die samenwerking en op de verschillen 
in de regio?

Duurzame doelen in Veldhoven. Energieneutraliteit is straks verplicht vanaf 2020 in 
de woningbouw. D66 gaat verder en wil CO2-neutraliteit, 'nul op de meter' en 
gebouwen die energie opleveren. Naar schaliegas wordt voorlopig niet meer 
geboord. Wij zijn daar blij mee. Naast allerlei aanpassingen met duurzame 
energievormen kunnen inwoners ook energie besparen en dat lijkt een beetje een 
ondergeschoven kindje. Worden er vanuit de gemeente eventueel nog nieuwe 
initiatieven genomen om inwoners ook daar op te wijzen?

We steunen ook plannen binnen de regio om slim gebruik te maken van bestaande 
voorzieningen en OV-infrastructuur om efficiëntere mobiliteit te realiseren. Juist in 
onze regio zijn we daartoe in staat om te kijken naar smart mobility. Als het ergens 
kan, dan kan het hier. Tot die tijd moeten we de bestaande structuren zo slim 
mogelijk inzetten en daar hoort ook een knooppunt bij het CityCentrum bij. Kan de 
wethouder een tip van de sluier oplichten en aangeven of er nog plannen zijn?

De veranderingen in Veldhoven. De voorzichtige economische groei en de krachtige 
ontwikkelingen binnen de bedrijven in onze regio zullen zorgen voor een toename 
van arbeidsmigranten. Tevens kan de technologische kennisindustrie niet zonder 
goed opgeleide jeugd en buitenlandse deskundigen. Zij moeten zich thuis voelen in 
Veldhoven en omgeving en dat lukt alleen met een gericht aanbod aan 
voorzieningen; opnieuw een pleidooi daarvoor. Daarbij blijven er mensen komen 
die de brandhaarden in de wereld ontvluchten. Dat biedt kansen voor Nederland, 
maar ook voor Veldhoven. In de informatienota die wij onlangs ontvingen, werd 
een goede richting aangegeven; integreren is meedoen. De tijdelijke woningen die 
nodig zijn om de toestroom en de wachtlijsten in de sociale woningbouw niet verder 
onder druk te zetten zijn in gang gezet. Dit wordt voor de rest niet meer specifiek 
benoemd in de begroting. Kan de wethouder een toelichting geven op de status 
hiervan en of in 2017 nog extra gelden nodig zijn.

Tot slot, met het Veldhovense voorzieningenniveau, onze zorg, duurzaamheid en de 
veranderingen is het van belang dat iedereen, zo jong mogelijk, zoveel mogelijk 
gelijke kansen krijgt. Toegang tot zorg, toegang tot onderwijs en toegang tot 
meedoen. Alleen dat kan leiden tot minder grote verschillen tussen de mensen.
Daar blijft D66 zich voor inzetten. Samen sterker, kansen voor iedereen.

Als laatste hebben wij een aantal moties en amendementen waar wij mede-indiener 
van zijn. Die zijn grotendeels al toegelicht. Het betreft een amendement over de 
kaders uit de net vastgestelde woonvisie, een amendement aangaande het sociaal 
deelfonds, een motie over een kwaliteitsonderzoek binnen het sociale domein en 
een motie voor een beeldvormende vergadering over het zwembad.'

De heer Rooiiakkers geeft de visie van de PvdA-fractie op de begroting: 'Et moet 
een presentatie komen met niet alleen schokkende beelden, maar ook schokkende 
fragmenten. Ik begin met de opstelling van de PvdA. Wij zijn uiteraard ook altijd 
positief-kritisch ingesteld. Waar mogelijkheden liggen voor verbetering en 
versterking, daar zullen we dat ook zeker steunen. Maar als een voorstel in onze

Veldhoven

13



08-11-2016

beleving een verslechtering of achteruitgang betekent, dan zullen we dat uiteraard 
ook niet onder stoelen of banken steken. We vinden het wel wat jammer dat de 
coalitie al grotendeels haar standpunten heeft ingenomen. De vraag is wat nu het 
debat nog gaat uithalen. Maar goed, we hebben toch netjes ons huiswerk gedaan 
en we hebben min of meer twee positieve opmerkingen, twee à drie zorgelijke 
punten en twee à drie minder positieve punten. Ik ga ze allemaal even langs.

Ik begin even met de positieve aspecten. En dat is inderdaad die schuldenpositie.
Het is al een aantal keren ook genoemd door andere partijen hier. Eindelijk laat die 
schuldenpositie weer een verbetering zien. Het begin van het eind is in zicht.
Daarmee is die positieve tendens eindelijk in gang gezet. Daar zijn wij zonder meer 
erg tevreden over.
Een tweede positief punt is dat er geen financiële tekorten zijn in het sociale 
domein. De transities kennen een lange weg en ik heb daar ook een voorbeeld van.
Stel, je moet een sociale transitie ondergaan. Ik heb dat even heel concreet 
toegepast op mijn eigen situatie. Kijk, je moet dit gaan veranderen. Je snapt dat 
dat tijd en geld kost. Dat heb je niet in een dag gerealiseerd. Dus wij zijn erg 
tevreden dat het voorlopig nog zonder problemen is verlopen. Dat stemt ons ook 
erg tevreden en dat maakt ook de Veldhovense samenleving sterk.

Dan de toch wel iets minder positieve punten en dat begint met het sociaal 
deelfonds. U stelt voor om dat bedrag van 6 ton te gebruiken om de begroting 
sluitend te krijgen. Geld dat eigenlijk is om de transities zonder problemen te laten 
verlopen. Nota bene het programmaonderdeel waarover de accountant drie 
maanden terug nog enigszins moeilijk deed om daar zomaar een goedkeurende 
verklaring voor te geven dus we hebben daar wat moeite mee. En ik heb daar dan 
ook het eerste filmpje. U zult begrijpen, wij zullen hier ook een amendement over 
indienen.
Dan het tweede punt waar wij iets minder positief over zijn, is het feit dat er weinig 
aandacht wordt besteed ook aan de inkomstenknop, een andere partij refereerde 
daar ook al aan. Er is een onderzoeksbureau geweest, het COELO - u ziet daar de 
auteurs, dat zijn ook niet de minste geringste- en die stellen dat wij de op vier na 
goedkoopste gemeente van Nederland zijn. Dat staat ook in de begroting genoemd.
Dat vinden wij jammer. Wij snappen ook niet waarom dat is. We hebben dat geld 
hard nodig. Het lijkt bijna een doel op zich te zijn. En dat is jammer, want als er 
minder inkomsten zijn, dan moeten ook de kosten omlaag met alle gevolgen van 
dien voor bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek en dan nu ook het zwembad 
en het Pastoor Vekemans Fonds. Maar daar kom ik zo nog wel eventjes op terug.
Dan het derde punt, iets wat wij ook wel jammer vinden. De Voedselbank krijgt 
relatief weinig aandacht. Ook in Veldhoven leven nog steeds heel veel mensen in 
armoede. Die mogen wij helaas niet negeren. De Voedselbank krijgt daar relatief 
weinig steun voor die wel enorm noodzakelijk is. Via een kleine subsidie zou dat 
kunnen, maar waar de Voedselbank nu ook voor staat, is dat zij het huidige 
gebouw moet verlaten eind 2017 en wij zouden graag zien dat vanuit het college 
samen met de Voedselbank wordt gekeken naar een oplossing. Daar zullen wij ook 
een motie voor indienen.
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Dan nu de punten die wij echt wel wat zorgelijk vinden. En dat begint bij het 
zwembad. Dit waren de verkiezingen in 2014. U ziet mij daar staan met iets tussen 
mijn benen. Als strandwacht gooide ik toen al de reddingsboei uit tijdens de 
optocht. Helaas nog zonder resultaat. Wij vinden dat er nu toch echt wel eens 
duidelijkheid moet komen. Het is ook een van de laatste gelegenheden om te 
zoeken naar een structurele, financiële oplossing. Daar kunnen we volgend jaar 
november niet meer op terugkomen als de sluiting al in werking is gezet. Jammer 
vinden wij ook dat er eigenlijk vier maanden daarom geen besluit is genomen. Nu 
wordt het na vijf jaar voorbereiding alsnog een haastklus. En dat terwijl er 
instellingen zijn, zoals de Schalm, die tot drie keer zoveel subsidie krijgt als wat het 
zwembad nodig heeft. Wij hebben daar ook een filmpje bij.
Het op een na laatste tweede punt is de niet-zichtbare armoede, want dat is ook in 
Veldhoven aan de orde. Er is vrij weinig aandacht voor. Het Rijk zegt daarom ook: 
wij hebben 100 miljoen beschikbaar om niet-zichtbare armoede aan te pakken.
Daar moeten we wel werk van maken. Dat geld krijgen we per 1 januari, maar ons 
voorstel is om ook echt een plan van aanpak op te stellen en niet te wachten tot 
half 2017. Laten we nu meteen van start gaan en ook daarover zullen wij een motie 
indienen.

Dan kom ik tot afronding, dit is het laatste punt en u zult begrijpen, dat is het 
Pastoor Vekemans Fonds. Als klap op de vuurpijl gaan we nu ook de 
omstandigheden min of meer negeren van mensen die mondiaal in armoede leven 
zou je kunnen stellen, onder meer ook in India. We hebben nu nog één fonds dat 
zich daarvoor inzet, het Pastoor Vekemans Fonds. En ook dat lijkt nu min of meer 
de das te worden omgedaan. Het geld dat dit fonds inzamelt, moet weer terug naar 
de burger van Veldhoven. We denken steeds meer aan onszelf en steeds minder 
aan een ander. Egoïsme krijgt toch steeds meer de nadruk en dat zie je terug 
bijvoorbeeld in de ozb, dat zie je terug in de subsidies, maar ook in het kader van 
dit fonds. Dat vinden wij buitengewoon jammer. Ik heb hier een laatste filmpje over 
en dat is het enige dat een beetje schokkend kan zijn, met name het einde. We 
zullen ook hier een amendement over indienen.'

De heer Kootkar geeft de visie van de fractie van Samenwerkend Veldhoven op de 
begroting: 'Zonder presentatie helaas, en zeker niet van het niveau dat we zojuist 
gezien hebben. Als wij straks instemmen met de kwartaalrapportage, dan is de 
eerste wijziging van onze begroting een feit. En in plaats van een positief saldo van 
iets meer dan een ton staat er dan ergens een tekort van 2 ton. Ondanks het 
speerpunt van de coalitie is dus het sluitend zijn van de begroting ongeveer een 
twintig minuten en dan is het niet meer sluitend. Als we ons daarnaast realiseren 
dat het niet storten van 6 ton in het sociaal fonds de belangrijkste reden is voor dat 
kleine positieve saldo, dan wordt voor ons in ieder geval duidelijk hoe wankel de 
financiële situatie van Veldhoven nog is. Een zuchtje tegenwind maakt dat we met 
een negatieve exploitatie geconfronteerd worden. Samenwerkend Veldhoven blijft 
dat alarmerend vinden en vindt dus geluiden als zouden we op de goede weg zijn, 
de weg omhoog zijn ingeslagen en termen die gelijkwaardig zijn, op zijn minst 
voorbarig. Na de gemiste kans van de kerntakendiscussie is er nog geen weg 
omhoog, zeker als het over de exploitatie gaat. Het niet maken van keuzes, het
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alleen willen spreken over de manier waarop en de mate waarin door de gemeente 
taken moeten worden uitgevoerd heeft de financiële toekomst van Veldhoven nog 
steeds met een zware hypotheek belast. Alle signalen staan nog steeds op rood.
Daarvoor de ogen sluiten is struisvogelpolitiek en in ieder geval niet onze manier 
van doen. Elk voorstel dat een verdere belasting van de exploitatie betekent, hoeft 
dus niet op onze steun te rekenen. Er is simpelweg geen ruimte voor. In de aanloop 
naar deze vergadering heeft het sociaal domein vrijwel van alle fracties de nodige 
aandacht gekregen. Niet alleen in het Veldhovens Weekblad, maar ook in de 
bespreking tot nu toe. Ook van ons. En dat vinden wij heel terecht. Het is al 
opgemerkt dat 360Zo van het totaal aan uitgaven de grootste post is. En dat wordt 
de eerstkomende jaren zeker meer, ook omdat een verdere decentralisatie van 
zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen in het vooruitzicht is gesteld. 
Bovendien hebben we twee jaar van de eerste decentralisaties achter de rug.
Voldoende reden om eens een keertje terug te kijken. Dat hebben fracties gedaan, 
zowel in het Veldhovens Weekblad als zojuist. Ook wij. Op basis van de gegevens 
tot nog toe kunnen we voorzichtig, voorzichtig een balans opmaken. Een 
tevredenheidsonderzoek levert een voldoende op. De organisatie staat, met de 
aantekening dat jeugdzorg nog wel wat problemen kent. En, niet onbelangrijk, de 
hele decentralisatieoperatie is binnen het beschikbare budget gebleven. Met dank 
aan het door de raad in het leven geroepen sociaal fonds. Dat alles bij elkaar maakt 
het voldoende reden voor een compliment en ik sluit me graag bij de bewoordingen 
van andere fracties in die richting aan. Toch een drietal opmerkingen.

Wij vinden het een goed idee om het sociaal fonds de eerstkomende drie jaar in 
stand te laten. Door het Rijk wordt op de uitkering voor het sociaal domein gekort.
Dat maakt de septembercirculaire duidelijk. De eerdergenoemde taken rondom 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang betekenen een uitbreiding van 
verantwoordelijkheden, maar ook van risico's. Ook na 2017 blijft het volgens ons 
nodig om voor- en nadelen in financiële zin binnen de taken rond zorg, werk en 
jeugd onderling te verrekenen, te ontschotten. Het heeft zijn functie bewezen 
immers. En om die reden zijn wij initiatiefnemer en indiener van het amendement 
dat door de heer Jonkers zostraks is gepresenteerd.

Een tweede opmerking gaat over het vervolg, de toekomst. Wij vinden het van 
belang dat we ons na de terechte aandacht voor de organisatie in de beginperiode 
nadrukkelijker dan tot nog toe bezig gaan houden met kwaliteit. Zeg maar, de 
Veldhovense zorgmaat. Een eerste gelegenheid doet zich voor in het eerste 
kwartaal als we de evaluatie van het sociaal fonds gaan bespreken. Onze inzet zou 
in ieder geval zijn het beoordelen van de huidige stand van zaken, nagaan of en 
wat er aan die huidige praktijk verbeterd kan worden. Het door ons al eerder 
genoemde amendement voorziet daarin.

Derde opmerking heeft betrekking op de incidentele bezuiniging algemeen beleid 
maatschappelijke ondersteuning. Volgens het college is een mogelijk gevolg van die 
bezuiniging dat er een vertraging ontstaat in het versterken van de basisstructuur.
Dat vindt Samenwerkend Veldhoven geen goede zaak. Als we spreken over de drie 
transities dan hebben we het steeds over een aantal piramides. De basisstructuur is
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daarvan de onderste laag. Daar vindt een eerste signalering van problemen plaats 
en wordt, als dat nodig geoordeeld is, doorverwezen naar een volgende en veel 
duurdere laag in die piramide. Bezuinigingen in de basisstructuur verzwakken die 
basis en daarmee de hele piramide. Bovendien is de kans dat we in een hogere laag 
uitkomen groter en in dat geval zijn we dus duurder uit dan met een sterke 
basisstructuur. Om die reden dienen wij een amendement in dat die bezuiniging 
ongedaan moet maken zonder dat dit, uiteraard, ten laste komt van de exploitatie.
En eerlijk gezegd rekenen we erop dat we voor dat voorstel voldoende steun 
krijgen.'

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twintig minuten.

De voorzitter stelt voor dat het college eerst de vragen beantwoordt. Daarna is er 
ruimte voor onderling debat.

Wethouder Van Dongen verwijst naar de website www.waarstaatjegemeente.nl 
waar cijfermatige gegevens te vinden zijn van alle gemeenten over onder andere 
'verwarde personen'. In de begroting is globaal een aantal sociale kenmerken van 
de gemeente Veldhoven aangegeven. Het is de bedoeling om deze groep de 
komende jaren samen met de gemeente Eindhoven vanuit de zorg te gaan 
benaderen en niet vanuit criminalisering (veiligheid), maar die verantwoordelijkheid 
ligt nu nog bij de gemeente Eindhoven als centrumgemeente. Voorts verwijst zij 
naar de verordening over maatschappelijke participatiearrangementen die de raad 
heeft aangenomen. De gemeente Veldhoven heeft ervoor gekozen om vooralsnog 
geen invulling te geven aan beschut werken, maar mensen zoveel mogelijk 
maatschappelijk te laten participeren. Mogelijk wordt de wet in de loop van 2017 
hierop aangepast en in dat geval zal zij uiteraard een nieuwe verordening 
voorleggen. Op verschillende onderwerpen wordt op verschillende manieren 
samengewerkt met de regio. Het doel van de wet was het bieden van maatwerk op 
het gebied van zorg en dat betekent dat er regionaal verschillen ontstaan. Zij is blij 
dat de Veldhovense raad in meerderheid positief is over het huidige niveau.

Veldhoven

Wethouder Van de Looij heeft na de zomervakantie overleg gehad met 
woningcorporaties en bewoners om te bekijken wat er wel en niet kan. In de 
komende weken hoopt hij duidelijkheid te krijgen wat de consequenties zijn van de 
verschillende mogelijkheden.

Wethouder Ramaekers antwoordt dat de gemeente de startende stichting 
'Veldhoven Duurzaam' faciliteert. Dat is een organisatie die burgers helpt bij het 
bekijken van de mogelijkheden om energie te besparen. Smart mobility wordt 
regionaal opgepakt. Op de bereikbaarheidsagenda die binnenkort op de 
raadsagenda staat, zullen maatregelen op het gebied van mobiliteit worden 
voorgesteld om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te vergroten. Door de 
nieuwe Noord-Zuidlijn van Hermes ontstaan meer opstapmogelijkheden voor het 
openbaar vervoer. Binnenkort gaat de nieuwe concessie lopen die de provincie 
aangaat.
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De heer Hofman vindt het opvallend dat veel bijdragen terugblikken op zaken die 
nog lopende zijn. Hij concludeert dat vaak wel hetzelfde doel wordt nagestreefd 
maar mogelijk via andere wegen. Hij vindt het belangrijk om duidelijkheid te 
krijgen over het sociaal deelfonds. Het is een algemene bijdrage vanuit het Rijk die 
is bestemd als risicobuffer voor het sociale domein dat 300Zo van de totale begroting 
uitmaakt. Hij vraagt zich af of het bedrag van 621.000 euro kan worden gebruikt 
voor het dichten van de begroting of als tegemoetkoming voor de inwoners, via het 
sociale domein.
De heer Rooiiakkers verwijst naar de antwoorden op zijn technische vragen waarin 
aangegeven wordt dat het sociaal deelfonds niet is bestemd voor het verstrekken 
van subsidies maar voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
Volgens de heer Hofman is deze uitkering bestemd voor het hele sociale domein; 
niet alleen zorg, maar ook welzijn. Hij vindt het belangrijk dat het geld niet wordt 
bewaard, maar wordt gebruikt voor de mensen die het nodig hebben.
De heer Slegers vraagt of hij het dan ook oneens is met het voorstel van het 
college om het bedrag over te hevelen naar de algemene reserve. Hij stelt voor om 
het deelfonds te behouden en zorgvuldig te bekijken hoe het geld zo goed mogelijk 
kan worden ingezet.
Volgens mevrouw Hartlief blijft het sociaal deelfonds bestaan met een behoorlijke 
buffer. Zij vraagt de wethouder of er voldoende voorziening is voor het genoemde 
bedrag van 621.000 euro.
De heer Saris wijst erop dat 9707o van de deelnemers aan het sociaal deelfonds al 
tevreden is over de zorg die wordt verleend. Hij vindt het niet nodig om iets te 
gaan zoeken waar het geld aan zou kunnen worden besteed.
De heer Slegers benadrukt dat hij voorstelt om de komende drie jaar te gebruiken 
om te bekijken waar het bedrag van 621.000 euro aan zou kunnen worden besteed 
alvorens het over te hevelen naar de algemene reserve. Wellicht zijn er mensen 
tussen wal en schip gevallen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De heer Saris wijst erop dat het college nog een reserve aanhoudt van 1,7 miljoen 
euro waaruit zou kunnen worden geput. De reserves hoeven niet groter te zijn dan 
de risico's.
De heer Hofman zegt dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor het uitvoeren van 
taken en hij zou het dan ook vreemd vinden als het daar niet voor wordt gebruikt. 
Wethouder Van Dongen geeft een technische toelichting op het sociaal deelfonds.
In 2014 was het transitiebudget gebaseerd op de cijfers vanuit de AWBZ. In 
Veldhoven is afgesproken om dit budget te ontschotten met de nieuwe transitie van 
jeugdzorg en de participatiegelden om geïntegreerde oplossingen te kunnen 
aanbieden. Vanaf 2017 wordt het budget vanuit het Rijk echter niet meer 
gebaseerd op aantallen cliënten, maar op type gemeente. Daarom heeft het college 
besloten om een bedrag te begroten dat nodig is om invulling te kunnen geven aan 
de zorgtaken binnen de door de raad gestelde kaders, maar wel een reserve te 
houden voor toekomstige risico's.
Als reactie op de heer Slegers merkt de heer Hofman op dat de wereld verandert en 
een veel grotere participatie met de bewoners ontstaat. Hij noemt het parkeren in 
het CityCentrum en het zwembad daarbij als voorbeelden waarvan hij er trots op is 
dat Veldhovenaren dit oppikken.
De heer Slegers licht toe dat hij het betreurde dat het college slechts één oplossing 
voorstelde om het zwembad te kunnen behouden, te weten verhoging van de ozb.
Hij is dan ook blij met het initiatief vanuit de gemeenschap.

Veldhoven
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Volgens de heer Hofman is dit mede ontstaan door het raadsbesluit.

De heer Jonkers verzoekt het college om in te gaan op Hollands Kroon, zoals 
aangegeven door de VVD-fractie, ten aanzien van groei van het personele bestand 
en inhuur. Hij vraagt of de VVD-fractie onderzocht heeft of de Veldhovense 
gemeenschap nog meer bereid is om te investeren in zelfwerkzaamheid. De CDA- 
fractie geeft eerst aan voorstander te zijn van inbreiding en niet van uitbreiding, 
maar wil ook Zilverackers ontwikkelen en is op zoek naar een balans. Dit staat 
volgens hem haaks op elkaar.
De heer Slegers licht toe dat hij graag zou zien dat ouderen op inbreidingslocaties 
kunnen worden voorzien van de benodigde zorg, zodat zij niet uit hun vertrouwde 
omgeving worden weggehaald.
De heer Jonkers wijst erop dat hij voorzichtig positief is aangezien de begroting niet 
meer sluitend is als de kwartaalrapportage wordt goedgekeurd.
De voorzitter licht toe dat de gemeente Veldhoven al heeft geanticipeerd op haar 
rol als regiegemeente. Veldhoven heeft meer inwoners dan Hollands Kroon, maar 
minder formatieplaatsen en leidinggevenden. Nu de decentralisaties zijn ingevoerd 
is er meer zicht op het benodigde aantal personeelsleden en daarom is onlangs nog 
besloten om minder mensen in te huren en meer mensen in dienst te nemen.
De heer Saris verwijst naar het artikel over Hollands Kroon in het VNG Magazine en 
vindt het belangrijk dat Veldhoven doorgaat op de ingeslagen weg.
De heer Hofman vindt de vergelijking wel interessant maar ook lastig. Hollands 
Kroon kent namelijk 22 dorpen en de inwoners betalen 183 euro meer belasting 
dan de Veldhovenaren. Bovendien is het voorzieningenpatroon moeilijk te 
beoordelen.

Ook de heer Saris vindt het lastig om gemeenten met elkaar te vergelijken. Het zijn 
van een regiegemeente hoeft niet altijd gepaard te gaan met het (meer) overlaten 
aan burgers. Reagerend op de bijdrage van de GBV-fractie geeft hij een suggestie 
van een burger om zebrapaden te realiseren op de kruising Kromstraat om het 
oversteken te vergemakkelijken. Ook op het gebied van ozb is het lastig om 
gemeenten met elkaar te vergelijken omdat ook dat in relatie staat tot het 
voorzieningenniveau. Als de ozb wordt verhoogd met een bedrag van 3 tot 6 euro 
betekent dat dat 12.000 huishoudens 54.000 euro betalen, want huurders betalen 
geen ozb. Het grootste deel wordt echter opgebracht door winkeliers, terwijl er al 
veel panden leeg staan in de Kromstraat en in het CityCentrum.
De heer Rooijakkers vraagt of hij accepteert dat andere (culturele) organisaties, 
zoals bibliotheek, muziekschool, zwembad en het Pastoor Vekemans Fonds, hiervan 
de dupe zijn.
De heer Saris wijst erop dat de meeste winkeliers ook in Veldhoven wonen en er 
dus een kleine groep Veldhovenaren dubbel betaalt voor de voorzieningen die 
bestemd zijn voor alle inwoners.
Voor mevrouw Hartlief is ozb-verhoging een mogelijkheid, maar niet de enige. Zij 
vraagt of het klopt dat de kosten voor ozb zijn gedaald voor ondernemers.
De heer Rooijakkers vindt een extra bedrag van 8 euro per huishouden met een 
eigen woning niet veel.
De heer Hofman wil prudent omgaan met de kosten voor inwoners en stelt voor om 
eerst te kijken naar de eigen kosten. Hij wil wel praten over ozb-verhoging, maar 
niet gekoppeld aan een voorziening. Ook het budget voor integrale cultuuraanpak is 
niet gekoppeld aan een organisatie, maar aan de taken.
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Ook de heer Rooiiakkers vindt ozb-verhoging niet de ideale oplossing, maar hij ziet 
geen alternatief.
De heer Hofman kent de kosten voor het zwembad nog niet, maar hij ziet wel 
degelijk andere mogelijkheden voor de financiering ervan.
Volgens mevrouw Hartlief betalen huurders indirect ozb omdat het door de eigenaar 
wordt doorberekend in de huurprijs.
De heer Saris wijst erop dat sommige verhuurders de huurprijs niet kunnen 
verhogen vanwege een plafond. Hij ziet echter genoeg andere mogelijkheden.
De heer Rooiiakkers wijst erop dat er structurele dekking nodig is en de 
opbrengsten van de rotondes zullen daarvoor niet voldoende zijn.

De heer Slegers wil het sociaal deelfonds gebruiken om met name de ouderen te 
helpen. Hij heeft één keer een ozb-verhoging moeten accepteren en hij wil niet nog 
een keer een deel van de Veldhovense bevolking belasten om de kosten voor 
voorzieningen te dekken. De raad is capabel en creatief genoeg in het zoeken naar 
andere oplossingen.
Mevrouw Van Pelt vraagt wat hij doet als er geen andere mogelijkheden zijn.
De heer Slegers is nog niet klaar met discussiëren en probeert positief mee te 
denken. Hij is blij dat er ook vanuit de samenleving voorstellen komen en hij wil 
dan ook met hen de mogelijkheden bespreken.
Mevrouw Van Pelt vraagt of hij ozb-verhoging ook uitsluit als er geen andere opties 
blijken te zijn.
De heer Slegers kan niet in de toekomst kijken maar denkt dat het niet nodig is.
De heer Rooijakkers wil niet langer uitstellen en vraagt hoe hij de oplossing ziet.
De heer Slegers wil dit bespreken met andere partijen. Hij wil niet dat andere 
organisaties (bibliotheek, muziekschool) nog meer moeten inleveren.
De heer Jonkers wijst erop dat de CDA-fractie niet heeft deelgenomen aan de 
kerntakendiscussie, maar nu wel het voorstel om de ozb te verhogen afwijst.
Volgens de heer Rooijakkers wordt het lastig, want hij hoort geen andere 
voorstellen.
De heer Hofman vindt het belangrijk om eerst duidelijkheid te hebben over de 
uitwerking van het voorstel en de benodigde financiële middelen alvorens een 
keuze te maken.
De voorzitter stelt voor om de discussie nu te beperken tot de lastenverhoging en 
na de pauze verder te praten over het zwembad.
De heer Slegers zal na de lunchpauze ingaan op het sociaal deelfonds en het 
Pastoor Vekemans Fonds. Via social media kun je veel mensen bereiken en je stem 
laten horen, maar vergaderen via social media vindt hij een brug te ver.
De heer Hofman heeft verzocht om dit mee te nemen in het voorstel over 
raadscommunicatie dat als doelstelling is opgenomen in de begroting.
De heer Slegers wil dit wel verder bespreken. Hij is blij dat er in de moties en 
amendementen steeds meer wordt gezocht naar gemeenschappelijkheid. Wel 
vraagt hij of de stelling van de heer Kootkar klopt dat de begroting niet meer 
sluitend is als de kwartaalrapportage wordt vastgesteld en wat de raad daaraan kan 
doen.
Wethouder Wijman verwijst hiervoor naar de technische toelichting. De uitkomsten 
van de septembercirculaire leiden tot de eerste begrotingswijziging, maar daar zal 
de raad het hele jaar mee te maken krijgen. Het blijft zaak om behoedzaam te zijn 
in de uitgaven.
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Mevrouw Hartlief is blij dat de raad na wil denken over mogelijkheden om de 
begroting op orde te houden, maar vindt het jammer dat daarbij niet alle opties 
open worden gehouden.

Voor de heer Rooijakkers was het nieuw om te vernemen dat het geld voor de 
sociale transities niet meer is geoormerkt.

De heer Kootkar betreurt het dat er op dit moment nog geen oplossing is voor het 
tekort dat wordt voorzien. Ook vindt hij het jammer dat de discussie ten aanzien 
van het sociaal deelfonds zich toespitst op de financiën en niet op de kwaliteit van 
de sociale transities. Dat wil hij bij een evaluatie nadrukkelijk aan de orde stellen.
De voorzitter stelt voor om dit na de pauze te behandelen.
De heer Saris wijst erop dat 970Zo van de cliënten tevreden is.
De heer Kootkar wil niet alleen uitgaan van tevredenheidscijfers. Hij onderstreept 
het belang van burgerinitiatieven en vindt het jammer dat deze pas worden 
opgehaald als de druk is opgevoerd. Hij stelt daarom voor om te zoeken naar 
mogelijkheden om burgerinitiatieven in een eerder stadium op te halen.
De heer Hofman is het daarmee eens maar wijst hem erop dat de tijd is veranderd.
Ook de heer Slegers vindt het belangrijk om oog te houden voor de participatie van 
de Veldhovense burger en stelt voor om meer te luisteren en op te halen.

Met een persoonlijk woordje voor elke deelnemer reikt de voorzitter de 
getuigschriften uit aan de deelnemers aan de cursus Politiek Actief. Hij is blij met 
de grote belangstelling voor deze cursus die zijn vervolg gaat krijgen.

De voorzitter schorst de vergadering om 12.45 uur en heropent deze om 13.45 uur.

Tweede termijn

De voorzitter stelt voor om moties en amendementen geclusterd maar wel per stuk 
te behandelen en te beslissen.

MOTIES EN AMENDEMENTEN

Amendement 1 (VSA, GBV, D66): Opnemen keuzes woonvisie in kaders 
programmabegroting
Wethouder Van de Looii vindt het logisch om deze keuzes ook tekstueel correct op 
te nemen in de begroting. Het college is al in gesprek met de 
woningbouwcorporaties over prestatieafspraken, dus hij kan dit amendement 
omarmen.

Volgens de heer Rooijakkers gaat het hier om een motie. Hij vraagt wat er gebeurt 
met de andere visies die zijn vastgesteld. Bovendien mist hij de toegevoegde 
waarde hiervan, want bijna alles is al opgenomen in de programmabegroting.
De heer Saris gaat ervan uit dat met het vaststellen van een visie het college een 
opdracht krijgt. Hij mist dan ook de toegevoegde waarde hiervan.
Ook de heer Bolsius vindt het vreemd om via dit amendement de wethouder nog 
eens nadrukkelijk te verzoeken om datgene uit te voeren wat de raad heeft 
besloten.
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Mevrouw Van der Grinten zegt dat andere raadsbesluiten in de begroting zijn 
verwerkt inclusief meetindicatoren. De woonvisie is echter recent pas vastgesteld 
en daarom nog niet hierin meegenomen.
De heer Rooijakkers verwijst naar de meetindicatoren die al zijn opgenomen in de 
begroting.
De heer Saris herinnert eraan dat de wethouder de conceptwoonvisie al gebruikte 
voor gesprekken met de woningbouwcorporaties. Hij vraagt wanneer deze worden 
afgerond.
Wethouder Van de Looii bevestigt dat en het is de bedoeling dat deze voor 31 
december 2016 zijn afgerond.
Wethouder Wijman stelt voor om de (aangepaste) doelstellingen op te nemen in de 
voorjaarsnota en nu niet de begroting hierop aan te passen.
De heer Rooijakkers vraagt of dat voor alle vastgestelde visies geldt.
Wethouder Wijman wil de vastgestelde visies niet nog eens ter discussie stellen.

Met deze toezegging trekt mevrouw Van der Grinten het amendement in.

Amendement 2 (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Sponsoring 
rotondes
Wethouder Van de Looii betreurt het dat er nog niet eerder invulling is gegeven aan 
deze toezegging. Zoals eerder besproken met de raad wil hij het begrip 'sponsoring' 
breder trekken en ook sponsoring in natura mogelijk maken. Vorige week heeft het 
college een nota geaccordeerd over adoptie van groen en deze komt binnenkort 
naar de raad. Hij kan het amendement dan ook overnemen mits 'adoptie' eraan 
wordt toegevoegd en de datum '1 mei 2017' wordt opgenomen in plaats van 'lente 
2017'.

Mevrouw Prinsen vraagt of er dan ook nog reclamemogelijkheden zijn.
Wethouder Van de Looij vindt reclame geen probleem, maar wijst er wel op dat de 
rotondes nogal verschillend zijn en daarmee ook de kosten voor het onderhoud 
ervan.
De heer Hornman vraagt of bij de verrekening ook rekening wordt gehouden met 
de zichtlocatie van de rotonde.
De heer Van den Oever pleit voor het loslaten van regels; hij wil partijen de kans 
geven om hier zelf invulling aan te geven, binnen bepaalde marges.
De heer Engelen vraagt of dit stuk nog in de raad wordt behandeld.
Wethouder Van de Looii zegt dat het stuk als informatienota naar de raad komt.
Binnen bepaalde marges wil hij wel spelregels opstellen.
De heer Van den Oever wil voorkomen dat de creativiteit afneemt door de regels. 
Wethouder Van de Looii wijst erop dat de gemeente wel verantwoordelijk blijft voor 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid.

Mevrouw Prinsen kan zich vinden in de suggesties van de wethouder. Zij wil het 
amendement aanhouden tot de informatienota beschikbaar is.
De heer Engelen vraagt of de datum van 1 mei 2017 niet kan worden vervroegd. 
Wethouder Van de Looii zegt dat er enige maanden overheen zullen gaan voordat 
dit voorstel is geïmplementeerd.
De heer De Lepper verzoekt hem om ook aan te geven hoeveel rotondes mogen 
worden gesponsord of geadopteerd.
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"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 
2017-2020;

overwegende dat:
» 11 november 2014 het college naar aanleiding van een ingediende motie

heeft toegezegd in het voorjaar van 2015 met een voorstel te komen ten 
aanzien van sponsoring van rotondes;

» tot op heden door het college geen uitvoering is gegeven aan deze 
toezegging;

» direct omliggende gemeenten rotondes laten sponsoren door bedrijven in ruil 
voor een reclameobject;

» Veldhoven 28 rotondes kent;
» dit een mooie vorm van private uitvoering voor de gemeenschap is;
» hiervan tevens een inspirerende werking uit kan gaan om meer onderhoud 

van openbaar groen door Veldhovenaren te laten uitvoeren;
» sponsoring van rotondes mogelijk is binnen doelstelling 3 van programma 6 

'Sponsoring openbaar gebied';

spreekt uit het raadsbesluit 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 reclameobject' te vervangen door 'Openbaar groen kan een onderwerp 
zijn van sponsoring, zoals het sponsoren of adopteren 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 en adoptie openbaar gebied': 'Het aantal gesponsorde rotondes per 1 
mei 2017';

en gaat over tot de orde van de dag."

De amendementen 3, 4, 5 en motie 8 worden tegelijk behandeld.

Amendement 3 (VSA, GBV, VVD, D66, Samenwerkend Veldhoven):
Financiële evaluatie Lokaal Sociaal Deelfonds
De heer Rooijakkers vraagt hoe de doelreserve wordt bepaald en welke criteria 
hieraan ten grondslag liggen. Ook vraagt hij of de reserve pas in november 
opnieuw wordt vastgesteld als de evaluatie in februari/maart plaatsvindt.
De heer Van Doren heeft de planning nog niet goed in beeld. Voor de kwalitatieve 
evaluatie zijn meer dan alleen de financiële gegevens nodig en hij gaat ervan uit 
dat deze door het college kunnen worden aangeleverd.
Mevrouw Hartlief zegt dat het voor reserves belangrijk is te weten welke risico's je 
loopt.
De heer Rooiiakkers steunt de kwalitatieve toets, maar wil graag weten hoe dit 
procedureel verder vorm wordt gegeven.
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Amendement 4 (CDA): Sociaal deelfonds
De heer Wisgerhof sluit zich aan bij het vorige amendement en trekt daarmee dit 
amendement in.

Amendement 5 (PvdA): Voordelen Wmo niet storten in reserve Sociaal 
Deelfonds
Na de toelichting van de wethouder trekt de heer Rooiiakkers dit amendement in.
Hij had de indruk dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor de sociale transities, maar 
als dat niet meer geoormerkt wordt, vervalt de noodzaak van dit amendement.

Motie 8 (VSA, GBV, VVD, D66): Kwaliteitsonderzoek decentralisaties 
zorg/Wmo
De heer Rooiiakkers vraagt wat de toegevoegde waarde hiervan is, aangezien er al 
diverse kwaliteitsonderzoeken plaatsvinden. Ook wijst hij erop dat vanuit het 
sociaal deelfonds alleen wettelijke taken mogen worden gefinancierd.
Mevrouw Van den Berg sluit zich hierbij aan.
De heer Kootkar vraagt of de uitkomst van dit onderzoek een vervolg krijgt in de 
wijze waarop de raad met elkaar gaat discussiëren over de kwaliteitsvraag.
De heer Jonkers vraagt of de wethouder wil reageren.

Wethouder Van Dongen kan zich vinden in amendement 3. De cliëntenorganisaties 
en inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid en dat krijgt hiermee een vervolg. 
Wel stelt zij voor om niet jaarlijks te evalueren. Als er behoefte is aan aanpassing, 
is dat altijd mogelijk. De criteria bij het vaststellen van de reserve worden met dit 
amendement verbreed en betreffen niet alleen het in beeld brengen van de 
financiële risico's die de gemeente loopt. Het college zal daartoe een voorstel 
voorleggen aan de raad
De heer Kootkar concludeert dat de hoogte van het sociaal deelfonds 2018 wordt 
vastgelegd, maar vraagt hoe het verder gaat met de jaren daarna. Het blijft 
tenslotte een risicoreserve en het risico kan wijzigen.
Wethouder Van Dongen stelt voor om eenmalig een bedrag vast te stellen en als er 
aanleiding is om dit te wijzigen kan dat worden meegenomen in de reguliere 
begrotingscyclus.
De heer Wisgerhof wijst erop dat jaarlijks bij de jaarrekening bekeken moet worden 
of de reserve adequaat is.
Wethouder Wijman pleit ervoor om de begrotingscyclus aan te houden, maar 
ingrijpen is ook mogelijk op grond van de jaarrekening.
Mevrouw Hartlief vraagt of de wethouder voorstelt om jaarlijks' te laten staan en 
Eerste kwartaal' te laten vervallen.
Wethouder Van Dongen zegt dat de evaluatie voor het eerste kwartaal 2017 al is 
toegezegd en zij stelt voor om dit bedrag in principe aan te houden zolang er geen 
redenen zijn om het bij te stellen. Zij stelt voor om jaarlijks' te verwijderen. Ten 
aanzien van de motie wijst zij erop dat er niet alleen een cliëntervaringsonderzoek 
is geweest. Ook vanuit BIZOB vindt een evaluatie plaats met de aanbieders. Op 22 
november ligt er een procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke 
participatie voor. Daarin wordt voorgesteld om in samenspraak met allerlei partijen 
de kaders voor het sociale domein bij te stellen en zij stelt voor om het 
kwaliteitsonderzoek daarop te laten aansluiten.

De heer Van Doren wil dit voorstel bespreken tijdens een korte schorsing.
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De heer Rooiiakkers vraagt of de kosten hiervoor bekend zijn en of dit kan worden 
gefinancierd vanuit het sociaal deelfonds.
Mevrouw Gielis is niet op de hoogte van de kosten hiervan; het verzoek is 
ingegeven door de wens om hier breder naar te kijken.
De heer Bolsius vindt 'tevredenheidsonderzoek' te breed gedefinieerd en wil hier 
duidelijke kaders aan meegeven.
Mevrouw Gielis kan zich hierin vinden.
De heer Slegers wil eerst rustig bekijken hoe het overschot het best kan worden 
besteed. Hij vindt het een goed voorstel, maar de financiën zijn een belangrijk 
onderdeel hiervan.
De heer Saris wijst erop dat het geld wordt ingezet om de zorg te verbeteren en 
daar is het voor bedoeld.
De heer Van Doren vraagt of er ook nog extra kosten aan zijn verbonden als het 
onderzoek wordt gekoppeld aan de kadernota maatschappelijke participatie.
Wethouder Van Dongen antwoordt dat de nota Samenspraak voorziet in een proces 
met allerlei partijen, maar niet in een extern onderzoek.
Mevrouw Gielis wijst erop dat de CDA-fractie met het inmiddels ingetrokken 
amendement ook financiële middelen vanuit het sociale domein wilde inzetten voor 
projecten in de zorg.
De heer Slegers steunt de wethouder en stelt voor de kadernota af te wachten.
De heer Rooiiakkers stelt vast dat daarmee de afspraak wordt losgelaten dat het 
sociaal deelfonds alleen bestemd is voor wettelijke taken.
Wethouder Van Dongen zegt dat het meten van de cliënttevredenheid en het 
ophalen van signalen uit de samenleving ook een wettelijke taak is. Het zou 
daarom passen als onderdeel van het samenspraakproject.

Amendement 6 (PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Algemeen beleid 
maatschappelijke ondersteuning
Wethouder Van Dongen kan dit amendement steunen.

Mevrouw Gielis vindt de basisstructuur een belangrijk uitgangspunt van beleid.
Omdat in de begroting wordt gesproken over het 'mogelijk oplopen van vertraging' 
stelt zij voor om eerste bekijken of het kan worden opgelost binnen de bestaande 
capaciteit.
De heer Kootkar verwijst naar de wethouder die de zorgen deelt en tot dezelfde 
conclusie komt als wat in het amendement is verwoord.

Amendement 7 en motie 9 worden tegelijk behandeld.

Amendement 7 (PvdA): Planvoorstel zwembad 

Motie 12 (VSA, GBV, D66): Zwembad
Wethouder Wijman is blij met het initiatief vanuit de Veldhovense gemeenschap om 
te komen tot een voorstel dat richting kan geven aan het realiseren van een 
basisvoorziening zwemmen voor andere structurele lasten. De raad heeft inmiddels 
ook een informatienota ontvangen over de financiële consequenties ten aanzien van 
het sluiten van het zwembad. Deze nieuwe inzichten bieden voldoende 
aanknopingspunten om op korte termijn opnieuw met elkaar in debat te gaan. Hij 
kan zich dan ook vinden in de motie.

Veldhoven

25



08-11-2016

De heer Rooiiakkers vraagt of dit onderwerp na de beeldvormende vergadering ook 
wordt behandeld in een besluitvormende vergadering met een financieel plaatje.
De heer Jonkers stelt voor om de reguliere vergadercyclus (beeldvormend, 
oordeelsvormend, besluitvormend) aan te houden.
De heer De Kort vraagt of de wethouder een concrete datum kan noemen.
Wethouder Wijman zegt dat er al veel informatie beschikbaar is, maar het moet wel 
gedegen georganiseerd worden zodat er een goed inhoudeliik debat kan worden 
gevoerd. Afhankelijk van de agendering zou hij nog dit jaar in gesprek willen gaan.
De heer Rooiiakkers wil hier duidelijkheid over alvorens de exit-strategie - die 
geagendeerd is voor december - wordt vastgesteld. Hij wijst erop dat dit voorstel 
wel verwachtingen schept. Om het zwembad open te kunnen houden zullen 
financiële middelen nodig zijn en daarvoor heeft hij nog geen oplossing gehoord.
De heer De Kort vraagt of de wethouder dit jaar ook nog besluitvorming over dit 
onderwerp voorziet.
Mevrouw Van Pelt licht toe dat het de bedoeling is om een nieuw besluit te nemen 
op basis van de informatie die uit de beeldvormende en oordeelsvormende 
vergaderingen naar voren komt. De wens is om het zwembad open te houden.
Volgens de heer Wisgerhof is het onnodig tijdverlies om opnieuw een 
beeldvormende vergadering over het zwembad te houden.
Wethouder Wijman licht toe dat in juli is geconcludeerd dat er onvoldoende 
financiële middelen zijn om het zwembad open te houden. Het initiatiefvoorstel is 
een informatienota die de raad kan betrekken in het debat hierover. Daarbij moet 
zeker rekening worden gehouden met structurele lasten, maar het is aan de raad 
om het college een opdracht hieromtrent te geven. Hij kan zich dan ook vinden in 
de motie die de raad voldoende tijd en ruimte geeft om het initiatief vanuit de 
samenleving nader te bestuderen. Hij ontraadt het amendement omdat er op dit 
moment te weinig concrete informatie is om het besluit uit te kunnen voeren.
De heer Van Doren vindt het de moeite waard om in een beeldvormende 
vergadering met de indieners het alternatieve plan te bespreken.
Volgens de heer Rooijakkers is het een onuitvoerbare opdracht om eerst in gesprek 
te gaan en een plan uit te werken om daarna pas te bekijken of er geld beschikbaar 
is.
De heer Hofman wijst erop dat het voorstel nog een aantal open vragen bevat. De 
raad moet de werkgroep en het college een heldere opdracht geven, maar daarbij 
moet wel de richting worden aangegeven.
De heer Saris zegt dat die open vragen destijds ook al door de raad zijn gesteld. De 
werkgroep heeft overigens ondersteuning gehad van een externe partij die ook al 
eens voor de gemeente heeft gewerkt.
Mevrouw Van den Berg zegt dat het plan van de werkgroep veel (financiële) ruimte 
laat en stelt dan ook voor om vaart te maken en de beeldvormende en 
oordeelsvormende vergaderingen op korte termijn te plannen.
De heer Rooijakkers wijst erop dat het plan van de werkgroep minimaal 2 ton meer 
gaat kosten en hij vraagt waar dat geld vandaan komt.
Mevrouw Van Pelt vraagt of de CDA-fractie het besluit ten aanzien van het 
zwembad wil handhaven of herzien.
Mevrouw Van den Berg kan zich vinden in de motie.
De heer Bolsius vindt het overbodig om in een beeldvormende vergadering 
scenario's te bespreken die al eerder aan de orde zijn geweest. Hij wil wel aan de 
slag met het voorstel van de werkgroep.
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De heer Bijnen concludeert dat de hele raad bereid is om te zoeken naar een 
oplossing voor behoud van zwemwater voor Veldhoven. Vanwege de zorgvuldigheid 
wil hij graag de gebruikelijke besluitvormingscyclus aanhouden. Hij wijst erop dat in 
het amendement geen limiet wordt gesteld aan de ozb-verhoging waarmee feitelijk 
een blanco cheque wordt gegeven.
De heer Rooijakkers zegt dat het is gebaseerd op het plan dat in ieder geval 2 ton 
goedkoper is dan het initiatiefvoorstel.
De heer Hofman begrijpt niet waarom de extra inkomsten uit ozb aan het zwembad 
zouden moeten worden gegeven.
De heer Rooijakkers wijst erop dat dit aansluit op het voorstel dat het college in juli 
heeft voorgelegd.
De heer Saris zegt dat de meerderheid van de raad al eerder heeft aangegeven 
geen voorstander te zijn van ozb-verhoging.
De heer Rooijakkers wil het hoe dan ook ter discussie stellen.
De heer Slegers concludeert dat de PvdA-fractie het voorstel van de werkgroep 
ontraadt en ozb als enige mogelijkheid van financiering ziet.
De heer Rooijakkers heeft, behalve van de VVD-fractie, nog geen andere opties 
gehoord.
De heer Van Doren stelt voor dat alle fracties zich vóór de beeldvormende 
vergadering intern beraden over de financiering.
De heer Hofman is geen voorstander van geoormerkte ozb. Het voorstel van de 
werkgroep is voor hem het uitgangspunt voor verdere discussie. Daaruit zal een 
opdracht voor het college moeten worden geformuleerd. Dat leidt tot een financieel 
plaatje, waarna gesproken wordt over de financiering.
De heer Slegers sluit zich hierbij aan. Hij verzoekt de PvdA-fractie zich hierbij aan 
te sluiten en creativiteit in te brengen.
De heer Rooijakkers stelt voor om de categorie C-lijst die uit de kerntakendiscussie 
is gekomen nog eens goed te bekijken.
Mevrouw Van Pelt wil met de motie het raadsbesluit opnieuw ter discussie stellen 
aan de hand van nieuw verkregen inzichten.
De heer De Kort vraagt op welke termijn besluitvorming plaats zou kunnen vinden.
De voorzitter zegt dat dat aan de raad is.
Volgens de heer De Kort zou de raad nog dit jaar kaders kunnen stellen en het 
college een opdracht geven.
De heer Rooijakkers wijst erop dat vandaag de financiële afweging plaatsvindt.

Motie 9 (PvdA): Gelden ter bestrijding van armoede
Wethouder Van Dongen licht toe dat de raad het minimabeleid in 2014 heeft 
vastgesteld. Er is een hoofdakkoord gesloten met VNG en convenantpartners en het 
uitwerkingsprogramma hiervan komt nog. In Veldhoven worden middelen in natura 
beschikbaar gesteld aan kinderen die in armoede leven en de uitvoering daarvan 
ligt bij stichting Leergeld. Het ziet ernaar uit dat deze middelen voldoende zijn. Het 
college zal voor 1 april 2017 een nieuw voorstel ten aanzien van minimabeleid 
voorleggen aan de raad. Overwogen wordt om de grens van de bijstandsnorm en 
de bijzondere bijstand naar boven bij te stellen in navolging van omliggende 
gemeenten. Ook wordt gekeken of er compensatiemogelijkheden zijn voor de 
mensen die chronisch ziek/gehandicapt zijn en een uitkering ontvangen.

De heer Rooijakkers zal tijdens de schorsing bespreken of de motie met deze 
toezegging kan worden ingetrokken.
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Motie 10 (PvdA): Voedselbank Veldhoven
Wethouder Van de Looij is al met de Voedselbank actief op zoek naar een 
alternatieve locatie.

Wethouder Van Dongen vindt dat een instelling zelf in staat moet zijn om subsidie 
aan te vragen bij de gemeente en eventuele problemen aan te kaarten. Zij ontraadt 
dit deel van de motie dan ook.

De heer Rooiiakkers komt hier na de schorsing op terug.
Volgens mevrouw Hartlief krijgt de Voedselbank de huisvesting al om niet of tegen 
een zeer gereduceerd tarief, wat eigenlijk al een vorm van subsidie is.
De heer Rooiiakkers licht toe dat het juist om financiële middelen gaat omdat er 
een koel-vriescel moet worden aangeschaft op last van de Voedsel- en 
Warenautoriteit.
Mevrouw Hartlief wijst op de overwegingen waarin staat dat de organisatie geen 
subsidie krijgt, maar indirect krijgt ze die wel.
De heer Rooijakkers zegt dat het daarbij gaat om subsidie in natura. Voor de 
aanschaf van de koel-vriescel is geld nodig.
De heer Peters vraagt of het een vaststaand feit is dat de Voedselbank eind 2017 
moet vertrekken uit de huidige locatie.
De heer Rooijakkers heeft dat wel begrepen uit de gesprekken.
Wethouder Van de Looij zegt dat met de Voedselbank vooralsnog deze datum is 
afgesproken, maar dit is afhankelijk van de ontwikkelingen bij De Ganzepoel.

Motie 11 (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Pastoor Vekemans 
Fonds
Wethouder Ramaekers ontraadt de motie omdat het niet past binnen de afspraken, 
uitgangspunten en werkwijze die met de raad is afgesproken. Ook een aantal 
aannames kan zij niet onderschrijven. Zij benadrukt dat het voortbestaan van het 
Pastoor Vekemans Fonds niet in gevaar wordt gebracht, want de organisatie is 
financieel zeer stabiel. Zolang de bovengrondse containers worden gebruikt zal de 
gemeente daar een vergoeding voor beschikbaar stellen. Er zijn echter meer 
manieren waarop de organisatie een dienst kan leveren waar de gemeente een 
vergoeding tegenover kan stellen en zij wil dan ook met de organisatie 
onderzoeken hoe deze samenwerking in de toekomst vormgegeven kan worden.

De heer Rooijakkers wijst erop dat zo'n overleg verwachtingen schept en hij vraagt 
dan ook wat het doel hiervan is.
Wethouder Ramaekers wil bekijken op welke wijze het Pastoor Vekemans Fonds 
een rol kan vervullen binnen de textielinzameling en hier gelden uit kan genereren. 
Volgens de heer Prinsen laat het college niet blijken dat het positief staat tegenover 
het Pastoor Vekemans Fonds, dat jaren geleden op eigen initiatief is begonnen met 
de inzameling van textiel ten behoeve van India.
Volgens mevrouw Van den Berg blijft er niet veel over van het bedrag van 50.000 
euro als dit over zoveel partijen moet worden verdeeld (Pastoor Vekemans Fonds, 
Baetsen, kringloopwinkel) en zij stelt dan ook voor om het plan in te trekken. 
Wethouder Ramaekers verwijst naar het antwoord op de artikel 42-brief waarin zij 
aangeeft dat op dit moment veel winst en arbeid naar een bedrijf in België gaat.
Het college wil de arbeid en de financiële middelen in Veldhoven houden en 
eventueel terugbrengen naar de burgers.

28



08-11-2016

Volgens de heer Sleaers zal de 'winst' minimaal zijn. Bovendien verwacht hij dat 
het averechts zal werken en vreest hij dat er op deze manier uiteindelijk een einde 
komt aan het fonds omdat mensen er geen goed gevoel bij hebben.
De heer Kootkar vraagt of het Pastoor Vekemans Fonds ook in de toekomst kan 
blijven rekenen op een bijdrage van 50.000 euro.
De heer Prinsen vraagt of het standpunt van de wethouder wijzigt als een 
Nederlands bedrijf de kleding opkoopt.
De heer Van den Oever verwacht dat alle raads- en collegeleden willen dat het 
Pastoor Vekemans Fonds blijft bestaan. Hij vraagt of iemand het kader zodanig kan 
aanpassen dat dat ook gebeurt.
Wethouder Ramaekers wijst erop dat het fonds nog steeds gelden kan genereren 
uit de textielstroom en zij ziet hiervoor ook een rol in de toekomst. Voor het college 
is het belangrijk dat door het voorstel (Veldhovense) mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt worden gefaciliteerd. Het Pastoor Vekemans Fonds kan de 
bijdragen aan India continueren, zelfs zonder inkomsten vanuit de 
kledinginzameling. Voor het aanpassen van kaders zal moeten worden gekeken 
naar een aanpassing van de subsidieverordening.
Wethouder Van Dongen vult aan dat Baetsen het werk gaat uitbesteden aan de 
kringloopwinkel. Daarmee kan aan twee mensen die nu een bijstandsuitkering 
ontvangen, een baan worden aangeboden en wordt invulling gegeven aan de 
doelstelling op het gebied van maatschappelijke participatie. Voorts wijst zij erop 
dat de raad bij de kerntakendiscussie besloten heeft te stoppen met 
ontwikkelingssamenwerking.
De heer Slegers vraagt of het college zoveel huur aan de kledingcontainers gaat 
betalen dat het bedrag van 50.000 euro is gegarandeerd. Voorts vraagt hij zich af 
welke diensten het fonds zou kunnen leveren om extra inkomsten te genereren, 
want het bestuur bestaat uit een kleine groep mensen, wat de reden is dat de 
werkzaamheden worden uitbesteed aan het Belgisch bedrijf.
Ondanks de toelichting door het college wil de heer Van den Oever zich inzetten 
voor het Pastoor Vekemans Fonds en hij zal tijdens de schorsing bekijken hoe hij 
hier vorm aan kan geven.
Mevrouw Van den Berg vraagt of Baetsen de containers gaat legen.
De heer Kootkar verwijst naar het eerste deel van de kerntakendiscussie waarin de 
raad als kader heeft aangegeven dat alle verenigingen en stichtingen zichzelf 
minder subsidieafhankelijk moeten maken en meer moeten zoeken naar 
mogelijkheden voor externe financiering. Hij vindt het dan ook vreemd dat het 
Pastoor Vekemans Fonds wordt teruggefloten nu het die externe financiering heeft 
gevonden.
Wethouder Ramaekers zal een marktconforme huur betalen voor de 
kledingcontainers. Daarnaast wordt gezocht naar een andere manier waarop het 
fonds een bijdrage kan leveren waar de gemeente een vergoeding tegenover kan 
stellen, zoals dat ook geldt voor andere verenigingen. Als de raad het fonds 
structureel geld wil toekennen is dat een vorm van subsidie en zij wijst erop dat de 
raad daar goed over moet nadenken.
Wethouder Van Dongen licht toe dat de kringloopwinkel, eventueel met het Pastoor 
Vekemans Fonds, onderaannemer wordt van Baetsen en dus ook de 
kledingcontainers ledigt.
De heer Bolsius vreest dat burgers gedemotiveerd raken als het college vasthoudt 
aan zijn besluit en dit burgerinitiatief vervalt.

Veldhoven
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Volgens mevrouw Van den Berg verdient Baetsen geld met heel weinig inzet. Zij 
vraagt dan ook of het Pastoor Vekemans Fonds Baetsen niet kan aantrekken voor 
het sorteren van het textiel.
Wethouder Van Dongen licht toe dat afgesproken is om voor gesubsidieerde 
instellingen die in kerngroep 2 (goed woon- en leefklimaat) vallen een 
stimuleringsregeling open te stellen om te bevorderen dat zij gaan bijdragen aan 
het kerndoel 'vitale samenleving'. Er is op dit moment geen subsidierelatie met het 
Pastoor Vekemans Fonds.
De heer Kootkar wijst op de tegenstrijdigheid dat verenigingen worden 
aangespoord om externe financieringen te zoeken en nu deze organisatie dat heeft 
gedaan wordt die afgenomen.
Wethouder Van Dongen licht toe dat subsidieafhankelijke organisaties gevraagd is 
om mee te bewegen. Dat is niet het geval bij het Pastoor Vekemans Fonds.
Bovendien is daar de opbrengst van het textiel hoger dan wat het fonds krijgt en 
wethouder Ramaekers heeft een creatieve oplossing om de opbrengst in Veldhoven 
te houden en iedereen een rol te geven.
De heer Slegers vraagt of het college beschikt over concrete cijfers van de 
opbrengst, ook na aftrek van de kosten.
Wethouder Ramaekers zegt dat de opbrengst van textiel tussen 45 en 50 cent is en 
dat is meer dan wat het Pastoor Vekemans Fonds krijgt van het bedrijf uit België.
Behalve de financiële ruimte kan ook het werk worden teruggehaald naar 
Veldhoven. Met het fonds kan bekeken worden welke rol het nog kan vervullen en 
daarmee geld genereren. Als er dan nog geld overblijft, kan dat in de 
afvalstoffenheffing worden verwerkt.
De heer Slegers vraagt of de kosten voor het terughalen naar Veldhoven opwegen 
tegen de kosten van het Pastoor Vekemans Fonds. Als twee arbeidsplaatsen bij de 
kringloopwinkel de enige opbrengst is, vindt hij dat toch wel mager.

Motie 13 (GBV): Verplichte meetindicatoren
De heer Kootkar wijst erop dat aan een raadsbesluit zodanige kaders worden 
gehangen dat achteraf toetsing kan plaatsvinden en hij vraagt wat in dit geval de 
verhouding is. Als kaders en indicatoren zodanig samenhangen dat het nauwelijks 
verschil maakt of er kaders of indicatoren worden gebruikt, vraagt hij zich af wat de 
toegevoegde waarde is van deze motie.
Volgens de heer Saris krijgen indicatoren pas waarde als je deze in de loop van de 
jaren met elkaar kunt vergelijken en hij vraagt hoe dit kan worden geborgd.
De heer De Lepper licht toe dat het om voorgeschreven indicatoren gaat waar geen 
grote schommelingen in zullen zitten. Beleid moet worden opgesteld binnen vooraf 
aangegeven kaders en de uitkomst wordt gemeten met behulp van 
meetindicatoren. Daarin zit dus wel degelijk verschil.

Wethouder Wijman wil kengetallen verbinden aan realistische doelstellingen en 
ambities om de evolutie in beleid te kunnen volgen en een vergelijking te kunnen 
maken met andere gemeenten. Hij wijst erop dat de ontwikkeling van de 
meetindicatoren in de loop van de tijd pas aantoont of deze aansluiten bij de 
ambities van de raad. Als uitgangspunt staat hij sympathiek tegenover de motie.
Hij stelt voor om in de voorjaarsnota een eerste aanzet op te nemen, maar de 
vaststelling van de indicatoren is een taak van de raad.

Met deze toezegging vindt de heer De Lepper de motie overbodig.

Veldhoven
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De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twintig minuten, waarna 
de amendementen, de programmabegroting en de moties in stemming worden 
gebracht.

Amendement 3 (VSA, GBV, VVD, D66, CDA, Samenwerkend Veldhoven): 
Financiële evaluatie Lokaal Sociaal Deelfonds
Het aangepaste amendement wordt unaniem aangenomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij 
behorende stukken;

overwegende dat:
» het erratum van de begroting in het eerste kwartaal van 2017 stelt 'in het 

eerste kwartaal van 2017 uw raad een financiële evaluatie voor te leggen 
over het lokaal sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 2017';

» bij ongewijzigd beleid deze reserve in 2018 terugvloeit in de algemene 
reserve;

» de VNG informatiebrief aangeeft dat er op 'beschermd wonen' en
'maatschappelijke opvang' nog een decentralisatie aan zit te komen per 
2020;

» er vanuit Veldhoven aan Tafel meermalen zorg is uitgesproken over de 
toekomst van de 'beschermd wonen'initiatieven in Veldhoven;

» de laatste notulen van deze vergadering daarnaast aangeven dat 
cliëntenorganisaties bezorgdheid uitspreken over het opheffen van het 
sociaal deelfonds in brede zin;

spreekt uit het raadsbesluit 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 reguliere 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;

en gaat over tot de orde van de dag."

Amendement 6 (PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Algemeen beleid 
maatschappelijke ondersteuning
Het amendement wordt unaniem aangenomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

Veldhoven
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kennis genomen hebbend van de adviesnota 16.108, raadsbesluit 16.109, 
programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020;

overwegende dat:
» de voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro in 2017 op het algemeen beleid 

maatschappelijke ondersteuning tot gevolg kan hebben dat het versterken 
van de basisstructuur vertraging oploopt;

» juist het versterken van die basisstructuur een voorwaarde is voor goed in 
beeld krijgen en in de hand houden van de totale piramide die we voor ogen 
hebben bij zorg, werk en jeugd;

spreekt uit het raadsbesluit 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. Af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning (productnummer 6408);
6b. Dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds; 

en gaat over tot de orde van de dag."

Amendement 7 (PvdA): Planvoorstel zwembad
De heer Rooiiakkers neemt het amendement terug en hoopt dat er alsnog dekking 
wordt gevonden.

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

Motie 8 (VSA, GBV, VVD, D66): Kwaliteitsonderzoek decentralisaties 
zorg/Wmo
Mevrouw Gielis wil de motie aanhouden.
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"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017-2020; 

overwegende dat:
» in deze raadsperiode de decentralisaties als nieuwe taken zijn 

geïmplementeerd;
» deze nieuwe taken weinig referentiekader hadden;
» tot nu toe positief wordt geoordeeld en gekeken naar de resultaten;
» financieel binnen de kaders is gewerkt;
» in 2017 een onderzoek komt waarbij de financiële risico's die er kunnen zijn 

in relatie tot het sociaal deelfonds in 2017 worden getoetst;
» naast een verplicht gemeentelijk onderzoek, aanvullend cliënttevredenheid is 

getoetst;
» 800Zo van de respondenten uitspreekt tevreden te zijn;
» hulpverlenende organisaties en hulpverleners nog niet zijn bevraagd;
» in 2017 nieuwe afspraken/contracten met instanties worden afgesloten;
» dit een goed moment is om de balans op te maken;
» het goed is om te weten of we op de goede weg zijn en wat aanbevelingen 

voor de toekomst zijn;
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verzoekt het college:
1. een kwaliteitsonderzoek uit te laten voeren door een externe organisatie ter 

versterking van beleidsuitvoering;
2. de opdrachtsformulering in samenspraak te doen met het overleg Veldhoven 

aan Tafel;
3. een en ander te financieren uit het sociaal fonds; 

en gaat over tot de orde van de dag."

Motie 9 (PvdA): Gelden ter bestrijding van armoede
Volgens de heer Rooiiakkers maakt de toezegging van de wethouder de motie 
overbodig en hij trekt deze dus in.

Motie 10 (PvdA): Voedselbank Veldhoven
Na de toelichting door de wethouder trekt de heer Rooiiakkers de motie in.

Motie 11 (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Pastoor Vekemans 
Fonds
Volgens de heer Van den Oever doet deze motie recht aan de gevoelens van de 
raad en hij wil deze dan ook ongewijzigd in stemming brengen. Hij verzoekt daarbij 
om hoofdelijke stemming.

De heer Jonkers heeft sympathie voor het Pastoor Vekemans Fonds, maar hij heeft 
er vertrouwen in dat partijen er in onderling overleg alsnog uitkomen. Hij zal 
daarom tegen de motie stemmen.

Mevrouw Hartlief draagt het Pastoor Vekemans Fonds een warm hart toe, maar zij 
wijst erop dat er ook andere ideële organisaties zijn. Partijen gaan nog met elkaar 
in gesprek en zij heeft vertrouwen in een goede uitkomst. In afwachting daarvan 
zal zij tegen de motie stemmen.

De heer Wijnands is ervan overtuigd dat iedereen het fonds een warm hart 
toedraagt, maar de gesprekken zijn nog niet afgerond. Hij heeft er vertrouwen in 
dat op een constructieve wijze wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel en hij zal 
dan ook tegen de motie stemmen.

Mevrouw Gielis: tegen 
De heer Kootkar: voor 
Mevrouw Roosen: tegen 
De heer Bijnen: tegen 
De heer Van den Oever: voor 
De heer Saris: voor 
De heer De Kort: voor 
De heer Prinsen: voor 
Mevrouw Hartlief: tegen 
Mevrouw Prinsen: voor 
De heer Bolsius: voor 
De heer Wijnands: tegen 
De heer Wisgerhof: voor
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De heer Siegers: voor 
Mevrouw Van Peit: tegen 
Mevrouw Van der Grinten: tegen 
De heer Groenendijk: tegen 
De heer Peters: tegen 
De heer Hornman: tegen 
De heer Rooijakkers: voor 
De heer De Lepper: tegen 
De heer Jonkers: tegen 
De heer Van Doren: tegen 
Mevrouw Van den Berg: voor 
De heer Engelen: tegen 
De heer Hofman: tegen

De motie is verworpen met 11 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend 
Veldhoven) en 15 stemmen tegen (GBV, VSA, D66).

Motie 12 (VSA, GBV, VVD, D66): Zwembad
De heer Saris denkt dat er met enkele kleine aanpassingen een groter draagvlak zai 
zijn voor deze motie.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na vijf minuten.

Mevrouw Hartlief verlaat de raadszaal.

De aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij 
behorende stukken en het voorstel behoud zwembad van de werkgroep Behoud 
Zwembad;

overwegende dat:
» de raad op 12 juli 2016 besloot de (financiële) kaders niet bij te stellen, 

waardoor het zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;
» is aangekondigd dat eind 2016 duidelijkheid zal worden verschaft over het 

moment van het daadwerkelijk sluiten van zwembad Den Ekkerman en het 
traject dat daartoe moet leiden;

» rekening moet worden gehouden met feitelijke sluiting ergens in de loop van 
2018;

» de werkgroep Behoud Zwembad op 10 oktober 2016 een voorstel voor het 
behoud van het zwembad heeft aangeboden;

» het wenselijk wordt geacht alvorens verdere stappen worden gezet met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen over mogelijke alternatieven, 
waarbij mogelijk de kaders moeten worden bijgesteld;
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verzoekt het college:
1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te 

beleggen, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over 
mogelijke alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar te 
spreken en afwegingen (op basis van de juiste financiële informatie) te 
maken;

2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in ieder 
geval te betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te 
stellen tijdens deze beeldvormende vergadering;

3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor 
de gemeente zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde 
komen;

4. te streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. het plan van de werkgroep Behoud Zwembad van 10 oktober 2016 als 

uitgangspunt te nemen;
6. voor 1 juli 2017 te komen met een financieel dekkingsvoorstel; 

en gaat over tot de orde van de dag."

Mevrouw Hartlief betreedt de raadszaal weer.

5. VASTSTELLEN BELASTINGTARIEVEN 2017 (PW) 16.072

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

6. VASTSTELLEN DERDE KWARTAALRAPPORTAGE 2016 (PW) 16.124

De heer De Lepper vindt het jammer dat het jaar 2017 met een negatief saldo start 
als gevolg van de septembercirculaire en andere wijzigingen. Het is prettig dat de 
totalen aan mutaties in stortingen en onttrekkingen zijn opgenomen (pagina 38), 
maar hij mist de meerjarige consequenties per programma. Hij heeft overigens de 
indruk dat de kwartaalrapportages steeds dikker worden en dat was niet de 
bedoeling.

De heer Wisgerhof vraagt of er al zaken bekend zijn die effect zullen hebben op de 
vierde kwartaalrapportage. Ook vraagt hij wanneer de baten vanuit de allocatie van 
bedrijfsterreinen zoals afgesproken in de regionale samenwerking, in de stukken 
zijn terug te vinden.

De heer Hofman vraagt of de start van het jaar 2017 nog verandert door de vierde 
kwartaalrapportage.

Wethouder Wijman probeert de raad goed te informeren en er is veel te vertellen. 
Het overzicht van het vierde kwartaal is pas in januari beschikbaar. Meerjarig is op 
programmaniveau een doorkijk opgenomen. In de begroting is een aantal 
beleidsmaatregelen voorgesteld en aan de hand van ontwikkelingen zullen mogelijk 
beleidsmatige voorstellen worden gedaan. Tijdens een bijeenkomst voor raadsleden 
vanuit het stedelijk gebied is een oplossingsrichting aangegeven voor de 
bedrijventerreinen. Later deze maand komt het aan de orde in het
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portefeuillehoudersoverleg en de financiën zullen in de loop van 2017 hun beslag 
krijgen.

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

7. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze vergadering en 
sluit de vergadering om 16.55 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 13 december 
2016

Veldhoven
08-11-2016

De griffier, De voorzitter,

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