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BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

De heer Kootkar geeft een korte toelichting op de lekkernij die de fractie van 
Samenwerkend Veldhoven beschikbaar heeft gesteld.

De heer Jonkers (werkgeverscommissie) zegt dat de fractieruimtes moesten wijken 
voor de bioscoop, waardoor het raam - dat eerst uitzicht bood op de binnentuin - 
op een blinde muur zou uitkijken. In overleg is besloten om Tessa Groos te vragen 
om een glaskunstwerk te creëren dat de raadzaal meer kleur en karakter zou 
geven. Hij bedankt eenieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Mevrouw Groos onthult het kunstwerk en geeft een korte toelichting.
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2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 11 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Roosen bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 13 SEPTEMBER
2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van de GBV-fractie naar aanleiding van informatienota kruising 
Kromstraat-De Plank

Deze vragen zijn afdoende beantwoord.

Art. 42-brief van de CDA-fractie inzake kledinginzameling

Volgens mevrouw Van den Berg zijn de eerste twee bullets op pagina 1 niet van 
toepassing omdat het Vekemansfonds het werk doet en de kosten voor zijn 
rekening neemt. Ten aanzien van de derde bullet vraagt zij hoeveel de wethouder 
in mindering denkt te kunnen brengen op de afvalstoffenheffing als ook Baetsen en 
de kringloopwinkel eraan moeten verdienen. Zij vraagt of er bij de conclusie dat de 
opbrengst hoger is dan het bedrag dat naar het goede doel gaat, rekening is 
gehouden met de kosten en kennis waarover men moet beschikken. Tevens vraagt 
zij of dit voorstel ook zou zijn ingediend als de waarde van de kleding niet zo hoog 
zou zijn geweest. Voorts vraagt zij of de wethouder niet vindt dat initiatieven vanuit 
de gemeenschap juist moeten worden gekoesterd. Zij vraagt waarom er geen 
Europese aanbesteding meer nodig is als de kledinginzameling wordt ondergebracht 
bij Baetsen. Verenigingen die papier inzamelen, ontvangen hiervoor een vergoeding 
en zij vraagt waarom het college de vergoeding die het Vekemansfonds ontvangt 
als subsidie ziet. Tot slot vraagt zij wanneer de alternatieven die het 
Vekemansfonds aan het college heeft voorgelegd, naar de raad komen.

Wethouder Ramaekers is nog met partijen in overleg en kan dan ook nog niet 
zeggen hoeveel de afvalstoffenheffing omlaag zou kunnen gaan. De raad heeft 
aangegeven dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn, niet alleen 
financieel maar ook qua arbeid. De stichting krijgt een vergoeding per kilo, maar de 
totale opbrengst is hoger. Die verdiensten gaan nu naar het Belgische bedrijf en het 
college wil zowel het geld als de arbeid in Veldhoven houden. De kosten en kennis 
zijn aanwezig bij de Kringloopwinkel. Die wil een kledingsorteerlijn opzetten waarbij
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mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet. Alle 
afvalstromen worden op dit moment nader bekeken en dat staat los van de 
waarden ervan. Volgens de jaarrekening van 2014 beschikt de stichting ook zonder 
deze inkomsten nog over een aanzienlijk bedrag voor het goede doel. Het college 
heeft de stichting gewezen op andere mogelijkheden om inkomsten te kunnen 
genereren uit deze afvalstroom. Verenigingen die vrijwilligers leveren ten behoeve 
van de papierinzameling ontvangen een vergoeding voor deze dienst die anders 
door arbeidskrachten zou moeten worden gedaan. Het Vekemansfonds heeft 
kledinginzamelpunten maar heeft de sortering ervan uitbesteed. Als de gemeente 
geen dienst kan vergoeden, wordt de financiële tegemoetkoming gezien als subsidie 
waarvoor een grondslag moet zijn en dat is volgens de huidige subsidieverordening 
niet het geval. De gemeente heeft al een contract afgesloten met de firma Baetsen 
voor alle afvalstromen en hoeft daarom geen aparte aanbestedingsprocedure meer 
te doen voor de kledinginzameling. Daardoor blijven de geldstromen en de arbeid in 
Veldhoven. De reactie van het college op de alternatieven die het Vekemansfonds 
heeft aangedragen, zit in de leesmap. Een vaste vergoeding is niet haalbaar omdat 
het een soort subsidie zou zijn. Maar het huren van de kledingbakken door de 
gemeente is wel een realistisch alternatief, in ieder geval voor de periode dat de 
bovengrondse kledingcontainers nog worden gebruikt. Het college zal deze optie 
dan ook verder uitwerken. Er komt geen raadsvoorstel omdat het uitvoeringsbesluit 
een collegebevoegdheid is. Het zal ook niet terug te vinden zijn in de begroting, 
anders dan de verrekening via de afvalstoffenheffing. Zodra het collegebesluit is 
genomen staat het de stichting vrij om daar bezwaar tegen in te dienen.
Mevrouw Van den Berg vraagt waarom er geen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt worden ingezet voor de papierinzameling.
Wethouder Ramaekers vindt dat de huidige papierinzameling prima verloopt maar 
als de raad dat wenst, is zij bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken.

De heer Slegers vraagt of de wethouder bereid is om het contract met het 
Vekemansfonds te verlengen voor wat betreft de kledinginzameling. Hij wijst erop 
dat de Veldhovense inwoners het Vekemansfonds een warm hart toedragen en hij 
vreest dat er minder textiel zal worden ingezameld als dat naar de Kringloopwinkel 
gaat omdat het voor burgers dan minder tastbaar wordt.

De heer Rooijakkers vraagt waarom de raad deze brief pas donderdag heeft 
ontvangen. Hij vindt dat de toonzetting van de brief wat negatief is richting het 
Vekemansfonds. Hij vraagt welke gevolgen het wegvallen van de stichting heeft 
voor Veldhoven als Millenniumgemeente. Ook vraagt hij of deze constructie ten 
goede komt aan de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing omdat het geld 
niet naar de burger gaat, maar naar de Kringloopwinkel.

De heer Kootkar vindt het argument om de geldstromen en de arbeid in Veldhoven 
te houden selectief. De stichting heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
gemeenschap en daarmee valt het volgens hem binnen de kerntaken. Hij zou het 
betreuren wanneer datgene wat in dertig jaar is opgebouwd nu zou worden 
afgebroken en vraagt de wethouder dan ook of zij bereid is haar standpunt te 
herzien.

De heer Prinsen wijst erop dat dit succesvolle initiatief is opgezet door en voor 
Veldhovenaren en hij vraagt zich af of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur als
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de gemeente zou besluiten om na dertig jaar deze bijdrage in eigen zak te gaan 
steken. Overigens vraagt hij zich af of de kledinginzameling wel valt onder 'afval' 
en of de opbrengst net zo groot zal zijn wanneer Baetsen de inzameling voor zijn 
rekening neemt, want veel mensen staan erg sympathiek tegenover het 
Vekemansfonds.

De heer Van den Oever vraagt of scholen in de toekomst een vergunning moeten 
aanvragen voor kledinginzameling en of zij mogen inzamelen ten behoeve van het 
Vekemansfonds.

De vragen van de heer Peters zijn al gesteld.

Volgens de heer Hornman wordt kledinginzameling beschouwd als een afvalstroom.
Hij vraagt of het geld dat wordt gegenereerd als de inzameling via Baetsen 
plaatsvindt, terugvloeit naar de burgers in de vorm van woonlastenreductie. Ook 
vraagt hij of de wethouder verwacht dat er minder kleding zal worden aangeboden 
als de inzameling niet meer door het Vekemansfonds wordt gedaan.

De heer Biinen verzoekt de wethouder om te bekijken in hoeverre mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet bij de papierinzameling.

Wethouder Ramaekers is bereid om het laatste te onderzoeken als de meerderheid 
van de raad dat wil. Het Vekemansfonds heeft het alleenrecht om kledingcontainers 
te plaatsen; er is geen sprake van een vergunning. Voor de behandeling van een 
artikel 42-brief is de gebruikelijke procedure gevolgd. Zij is op dit moment tevreden 
over de wijze van kledinginzameling, maar heeft getracht in het antwoord zo 
feitelijk en zo volledig mogelijk te zijn, zodat de raad een goede afweging kan 
maken. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie is de subsidie aan POS 
(waaronder ook het Vekemansfonds valt) afgeschaft omdat de raad vindt dat 
ontwikkelingssamenwerking niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. Dat 
betekent niet dat Veldhoven geen Millenniumgemeente meer kan zijn. Het 
Vekemansfonds krijgt op dit moment slechts een deel van de waarde van de 
kleding; de rest gaat naar een externe partij die de inzameling en sortering doet.
Door de geldstromen en de arbeid binnen Veldhoven te houden, kan tevens 
uitvoering worden gegeven aan de Participatiewet. Zij verwijst naar de kaders die 
de raad het college heeft meegegeven uit de kerntakendiscussie en een 
amendement uit 2007 waarin staat dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem 
en kostendekkend moet zijn. Zij kan dit besluit dan ook alleen maar herzien als 
deze kaders worden aangepast. Als de raad het Vekemansfonds een jaarlijkse 
bijdrage wil geven, zal de subsidieverordening daarop moeten worden aangepast.
Er is geenszins sprake van dat de opbrengst 'in eigen zak wordt gestoken', want de 
opbrengst komt uitsluitend ten goede aan de afvalstoffenheffing. Binnen de Wet 
Milieubeheer is textiel een aparte afvalstroom. Op dit moment krijgen maximaal 
vier organisaties jaarlijks een vergunning om huis-aan-huis kleding in te zamelen, 
maar ook dat wordt meegenomen in een mogelijke herziening. Er is geen 
aanleiding om te verwachten dat er minder kleding zal worden ingezameld, omdat 
de opbrengst direct ten goede komt aan de burgers. De vraag over de 
kledinginzameling door scholen zal schriftelijk worden beantwoord.
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7. SPREEKRECHT BURGERS 

Er zijn geen insprekers.

8. BESTEMMINGSPLAN 'T LOOK 2016 (NR) 16.095

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

9. BESTEMMINGSPLAN 'BAETSEN' EN 'BAETSEN GELUID' (NR) 16.097

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

10. BESTEMMINGSPLAN 'MEERVELDHOVEN. HERZIENING BROEKWEG 27'
(NR) 16.086

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

11. INDIENEN ZIENSWIJZEN UITWERKING ONDERZOEKSVRAAGSTELLING 
EVALUATIE BESTUURLIJKE SAMENWERKING METROPOOLREGIO EINDHOVEN
2017 (JM) 16.104

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

12. BENOEMING W.J. VAN DE VEN ALS STEUNFRACTIELID VVD (JM) 16.111

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

De voorzitter feliciteert de heer Van de Ven met zijn benoeming.

13. VASTSTELLEN TREASURY STATUUT EN WIJZIGING FINANCIËLE
BEHEERSVERORDENING 2016 (PW) 16.089

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

14. VASTSTELLEN WOONVISIE 2016 EN VERDER (HvdL) 16.093

Mevrouw Van der Grinten is voorstander van een veilige, groene en natuurlijke 
leefomgeving en wil dat er levensloopbestendige en duurzaam wordt gebouwd voor 
zowel koop- als huurwoningen. Deze elementen ziet zij terug in de Woonvisie en zij 
kan er dan ook mee instemmen.

Mevrouw Roosen is tevreden over de aanscherpingen in de Woonvisie en over de 
wijze waarop deze tot stand is gekomen. Het uitvoeringsprogramma bevat de 
activiteiten die nodig zijn om de Woonvisie te realiseren en zij stemt ermee in dat
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de geuite zorgen, met name over de spreiding van de sociale woningbouw, hierin 
worden meegenomen. Wel vraagt zij of in het uitvoeringsprogramma ook de 
afwegingen worden verwoord waarom iets wel of niet wordt meegenomen.

Ook de heer Bolsius is blij met de tekstuele aanscherpingen van de Woonvisie. Hij 
vraagt of de wethouder er zich bij de uitvoering voor wil inspannen om woningen 
levensloopbestendig te houden en met name de gesubsidieerde woningen zo goed 
mogelijk te verdelen over de wijken. Hij vindt de motie van de PvdA-fractie 
sympathiek, maar zou niet willen dat dit ten koste gaat van de blijvers- en 
duurzaamheidsleningen en kan er daarom niet mee instemmen.

De heer Hornman bedankt met name de burgers die zich hebben ingezet voor deze 
Woonvisie die het resultaat is van een breed samenspraakproces. Hij zal zijn 
aandacht met name richten op de uitvoeringsnota's, sociale woningbouw en 
duurzaamheid. Hij vindt de ambitie van 220Zo sociale woningen (1.1) bescheiden en 
verwacht dat er meer nodig zullen zijn. Hij mist de starterslening en steunt de 
motie van de PvdA-fractie hierover. Hij vindt het wat mager dat de wethouder zich 
Nnzet' voor gescheiden rioolsystemen, groene daken en wijk met waterberging. Hij 
had graag alvast een concept-uitvoeringsnota gezien en vraagt wanneer de eerste 
aan de raad wordt gepresenteerd. Hij verwacht dat de raad daarna jaarlijks 
rechtstreeks wordt geïnformeerd over de voortgang.

Volgens de heer Rooijakkers strookt de Woonvisie in grote lijnen met de principes 
van de PvdA-fractie: veel aandacht voor groen en duurzaamheid, sociale 
woningbouw en levensloopbestendige woningen. Hij heeft echter moeite met de 
keuze om de starterslening te laten vervallen. Veel gemeenten hanteren deze 
lening nog en omdat starters sinds dit jaar minder kunnen lenen, is de noodzaak er 
ook nog steeds. Hij verzoekt het college om hier nog eens kritisch naar te kijken en 
dient daartoe de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de Woonvisie 2016 en verder (raadsbesluit 16.093); 

overwegende dat:
» Veldhoven de afgelopen jaren de starterslening heeft aangeboden en waar 

ook regelmatig gebruik van is gemaakt;
» starters hierdoor behouden blijven ook voor Veldhoven en niet wegtrekken 

naar bijvoorbeeld een stad als Eindhoven;
» banken nog steeds hoge eisen stellen bij het verstrekken van een 

hypotheek;
» het hierdoor voor starters lastig blijft om een hypotheek te krijgen;
» in de Woonvisie wordt gestopt met de starterslening maar wel wordt ingezet 

op een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een blijverslening 
(pagina 33) en een duurzaamheidslening (pagina 40);

» daarmee vooral financiële voorzieningen worden onderzocht voor de
senioren in Veldhoven terwijl de starters, toch de toekomst voor Veldhoven, 
min of meer worden vergeten;

Veldhoven
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verzoekt het college:
om in ieder geval ook de financiële haalbaarheid van een vervolg op die 
starterslening te onderzoeken, waarbij wordt gestreefd naar een evenredige 
verdeling van die financiële middelen over de drie regelingen: duurzaamheid-, 
blijvers- en starterslening;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Saris vraagt of hij ook een bedrag in gedachten heeft en of hij heeft 
gekeken of dit verzoek in overeenstemming is met het Treasurystatuut dat zojuist 
is vastgesteld.
De heer Rooijakkers wijst erop dat alle leningen in overeenstemming zullen moeten 
zijn met het Treasurystatuut. Er wordt nog onderzocht welk bedrag daarvoor moet 
worden vrijgemaakt en hij zou graag zien dat dat dan wordt verdeeld over drie 
regelingen in plaats van twee.
De heer Saris vraagt of hij niet heeft bekeken hoeveel starters de gemeente zou 
kunnen helpen en welk bedrag daarmee samenhangt, aangezien hij ook allerlei 
andere zaken heeft onderzocht.
De heer Rooiiakkers wil weten welk bedrag de wethouder in gedachten heeft en dat 
verdelen over drie regelingen.
Mevrouw Van den Berg wijst erop dat de blijverslening geen geld kost; het geld 
moet ook weer worden terugbetaald.
De heer Rooiiakkers zegt dat dat bij een starterslening ook het geval is.

Volgens de heer Kootkar zijn de kaders uit de Woonvisie richtinggevend voor de 
prestatieafspraken met de woningbouwcoöperaties die een maatschappelijke rol 
krijgen bij het beheren, ontwikkelen en herstructureren van bestaande en nieuwe 
wijken. Daarin zal minimaal moeten worden vastgelegd hoeveel woningen er 
moeten zijn, rekening houdend met de huidige vraag en aanbod en kwaliteit. In de 
begroting wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van huur, koop en 
sociale woningbouw. Als meetindicatoren worden genoemd de aanwezigheid van 
actuele prestatieafspraken en de vraag en aanbod van en voor de doelgroepen die 
jaarlijks wordt getoetst. Hij vraagt welke afspraken er zijn en of de raad deze kan 
controleren. Het toenemende aantal alleenstaanden, ouderen en eenoudergezinnen 
noopt tot extra kaders die bestaan uit het benoemen van de woonquote en het 
aandeel sociale huurwoningen en hij dient daartoe het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de Woonvisie 2016 en verder (raadsbesluit 16.093); 

overwegende dat:
» een veranderende samenleving en de (voorbije) economische crisis leiden tot 

een andere visie van de woningmarkt en tot andere woonwensen;
» er in 2015 een nieuwe woningwet is vastgesteld;
» het aantal alleenstaande ouderen en het aandeel eenoudergezinnen de 

komende jaren flink zal toenemen;
» gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van huur-, koop- en sociale 

woningbouwwoningen;
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» gestreefd wordt naar voldoende aanbod voor alle doelgroepen, wat betekent 
dat er ook aandacht wordt besteed aan de zogenaamde middenhuurgroepen;

» met de corporaties afspraken worden gemaakt op basis van de Woonvisie;

spreekt uit het raadsbesluit 16.093 als volgt te wijzigen:
de nota 'keuzes maken Woonvisie 2016 en verder' vast te stellen met de door het 
college nader uit te werken aanvullingen:

1. de woonquote te maximaliseren op 40Z en te streven naar een woonquote 
van 35Z

2. het aantal sociale huurwoningen te vergroten naar 300Zo
3. te streven naar een evenwichtige verdeling over de wijken;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Kootkar vreest dat de cijfermatige gegevens waarop deze visie is 
geschreven, afkomstig zijn uit het heden of verleden, terwijl de visie zich richt op 
de toekomst. Zilverackers is namelijk gebaseerd op een woningbouwtaak uit het 
verleden. Hij vindt het dan ook belangrijk dat dit cijfermateriaal snel wordt 
geactualiseerd.
Volgens de heer Saris is Zilverackers de manier om van de grote schuldpositie af te 
komen. Hij vreest dat herziening of aanpassing van de plannen zoveel tijd kosten 
dat de gronden niet worden verkocht.
Volgens de heer Kootkar is het een voorwaarde dat er binnen de regio 
overeenstemming is over de hoeveelheden woningen die kunnen worden 
gerealiseerd en daar zal bij de verkoop van de gronden ten behoeve van 
Zilverackers rekening mee moeten worden gehouden. Hij kan niet inschatten 
hoeveel tijd dat gaat kosten.
De heer De Lepper zegt dat de woonquote te maken heeft met inkomenspolitiek.
De heer Kootkar zegt dat de gemeente hoe dan ook invloed heeft op de hoogte van 
de woonquote.
De heer De Lepper zegt dat de gemeente wel invloed heeft op de woonlasten, maar 
niet bepaalt hoeveel mensen maximaal mogen besteden aan wonen. Daar heeft de 
gemeente geen rol in en zou daar ook niet op moeten sturen.
De heer Rooiiakkers vindt een verhoging van het aandeel huurwoningen naar 300Zo 
erg ambitieus en hij vraagt hoe dit tot stand is gekomen.
De heer Kootkar heeft dit percentage ontleend aan afspraken die eerder zijn 
gemaakt over het aantal sociale huurwoningen. Daarbij streeft hij naar een eerlijke 
verdeling over de wijken en ook dat is in de raad al eerder aan de orde geweest.
De voorzitter licht toe dat het toen ging om 30o7o van de nieuwbouwprojecten.

Wethouder Van de Looii zal zich inspannen voor het levensloopbestendig maken 
van woningen, waarbij hij met name zal kijken naar de doelmatigheid. Bij 
uitbreidingslocaties zal hij zorgen voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van de 
woningen, maar voor de bestaande wijken is dat lastig. Het heeft wel de aandacht 
maar dat kan niet in enkele jaren worden veranderd. De visie zal leiden tot een 
aantal uitvoeringsprogramma's, waarvan enkele onderdelen bestemd zijn voor het 
college en andere voor de raad, maar dat onderscheid is niet altijd heel duidelijk.
Het is een lopend proces waar de raad waar mogelijk bij wordt betrokken. Er zijn 
argumenten voor en tegen het gebruik van startersleningen en voor het college 
hebben de tegenargumenten de doorslag gegeven en wordt voorgesteld om in
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navolging van het Rijk en de provincie, te stoppen met de startersleningen. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn de veranderde huizenmarkt, de lage 
hypotheekrente en de toenemende vraag in de huursector.
De heer Rooijakkers vraagt in zijn motie alleen om onderzoek naar de 
uitvoerbaarheid en haalbaarheid van startersleningen.
Wethouder Van de Looii heeft de keuze gemaakt om hier niet mee verder te gaan 
en hij ziet dan ook geen reden om de uitvoerbaarheid te onderzoeken. Ten aanzien 
van het amendement wijst hij erop dat de gemeente slechts invloed heeft op een 
heel klein deel van de woonquote. Op dit moment beschikt de gemeente Veldhoven 
over 2207o sociale huur- en 240Zo sociale koopwoningen en dat voldoet aan de vraag.
Hij kan het amendement op dit punt dan ook niet steunen, want dat zou grote 
consequenties hebben voor bouwplannen.

Tweede termijn

Mevrouw Van der Grinten vindt de motie sympathiek, maar zal deze niet steunen.
Zij vindt dat de gemeente niet als bank zou moeten fungeren.
De heer Rooijakkers wijst erop dat dat ook geldt voor de andere twee leningen.
Mevrouw Van der Grinten steunt de keuze van het college en als het Rijk in de 
toekomst een andere besluit neemt, zal zij dit standpunt heroverwegen. Overigens 
hoeft een starter op de koopmarkt geen jongere te zijn. Ook het amendement zal 
zij niet steunen omdat het geen haalbare keuzes zijn.

Mevrouw Roosen kan noch de motie noch het amendement steunen.
De heer Rooijakkers vraagt naar de reden.
Mevrouw Roosen kan zich vinden in de argumenten van de wethouder. Zij wil 
starters niet opzadelen met een hogere hypotheek en volgt hierin het rijksbeleid.
Op dit moment is er een evenwichtige verdeling tussen koop en huur. Naar de 
andere regelingen wordt nog onderzoek gedaan.
De heer Rooijakkers zegt dat met de startersleningen in het verleden jongeren ook 
een hogere hypotheek konden krijgen.

De heer Bolsius gaat er vanuit dat de wethouder ruimschoots zal willen voldoen aan 
het keurmerk voor levensloopbestendige woningen. Hij wijst erop dat de provincie 
de inbreidingslocaties als speerpunt heeft voor een betere verdeling van de 
woningen. Hij steunt het amendement niet omdat hij het belangrijker vindt om 
bewoners te steunen die hun huidige woning willen verbeteren.

De heer Hornman vindt het belangrijk dat de bewoners die betrokken zijn geweest 
in het samenspraakproces zaken terug horen via de uitvoeringsprogramma's. Hij 
vindt de ambities van het amendement te hoog gegrepen, maar steunt wel de 
motie. Starters zijn nodig om jongeren te behouden voor Veldhoven en ook oudere 
starters hebben vaak behoefte aan (extra) financiële ondersteuning.
De heer Saris vraagt welk bedrag hij zou willen besteden aan startersleningen.
De heer Hornman wil die afweging maken als er een concreet voorstel ligt.

De heer Rooijakkers kan zich niet vinden in de genoemde argumenten en handhaaft 
de motie. Hij zal niet instemmen met het amendement omdat hij moeite heeft met 
de concreetheid en de haalbaarheid ervan.
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De heer Kootkar trekt het amendement in. Hij steunt wel de motie omdat hij die 
informatie wil hebben om zaken tegen elkaar af te kunnen wegen.

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

Met 5 stemmen voor (PvdA, D66, Samenwerkend Veldhoven) en 21 stemmen tegen 
(CDA, VSA, VVD, GBV) wordt de motie verworpen.

15. PROCESVOORSTEL SAMENSPRAAK NOTA KUNST & CULTUUR (PW) 16.100

De heer Hofman vindt dat er heldere en duidelijke kaders nodig zijn om het 
speelveld aan te geven waarbinnen samenspraak plaatsvindt, maar dat is niet 
eenvoudig. Om aan de voorkant richting te geven aan beleid heeft hij een 
amendement voorbereid.

Mevrouw Gielis licht toe dat de hoofdkaders zijn bedoeld om te begrenzen en 
richting te geven aan beleid. Daarnaast zijn er twee richtinggevende subkaders 
opgenomen die ze wil voorleggen aan de partners in het samenspraakproces met 
het verzoek deze te bespreken en te onderzoeken.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van het procesvoorstel samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100);

overwegende dat:
» in 2013 een besluit is genomen ten aanzien van hoe de raad in de

besluitvorming dient om te gaan met nota's die in samenspraak tot stand 
zijn gekomen;

» indien niet vooraf kaders zijn vastgesteld en een nota in consensus tot stand 
is gekomen alleen wettelijke en financiële kaders uitgangspunt van weging 
mogen zijn;

» de geformuleerde kaders het speelveld binnen samenspraak vorm geven;
» de raad via de kaders richting wil geven aan kunst- en cultuurbeleid;

spreekt uit het concept-raadsbesluit 16.100 als volgt te wijzigen:
hoofdkaders als onderdeel van het samenspraakproces grenzen en richting beleid:

1. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle 
inwoners te laten kennis maken met culturele uitingen en om actief deel te 
nemen aan kunst en cultuur met herkenbare aandacht voor lagere 
inkomensklassen en jeugd.

2. De uitgaven blijven binnen de programmabegroting vastgestelde budgetten.
3. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die 

bijdragen aan de vitale samenleving en aan een goed woon- en leefklimaat 
zijn uitgangspunten voor inzet van subsidiemiddelen. Dit komt tot uiting in 
herkenbare activiteiten die een brug vormen met het sociale domein.

4. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak 
dienen organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.
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5. Cultuureducatie voor volwassenen kan worden vormgegeven zonder 
overheidssubsidies.

6. Het leveren van een tegenprestatie aan de Veldhovense gemeenschap is 
onderdeel van de subsidietoekenning.

Richtinggevende kaders te bespreken en te onderzoeken in het 
samenspraakproces:

7. De amateurgezelschappen dienen vanuit de professionele cultuurorganisaties 
te worden gefaciliteerd ten aanzien van het accommodatiegebruik binnen de 
centrumfunctie/Huiskamer van Veldhoven. Wordt het kader de Huiskamer 
van Veldhoven - een podium en een werkplaats voor de Veldhovense 
amateurkunst - naar behoren uitgevoerd? Wat moet de richting zijn om dit 
de juiste inhoud te geven?

8. Samenwerking tussen organisaties leidt tot kostenbesparing en efficiëntere 
organisatiestructuren. Wij vragen cultureel ondernemerschap van het veld 
om bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelstellingen. Als belangrijke 
kenmerken van cultureel ondernemerschap zien wij het creëren van 
draagvlak voor cultuur en het versterken van eigen inkomsten.

en gaat over tot de orde van de dag."

Voor de heer Rooijakkers zijn de eerste kaders duidelijk, maar hij vindt de 
richtinggevende subkaders vaag en vraagt hoe hij deze moet interpreteren.
Mevrouw Gielis heeft hierin de vragen en bespreekpunten verwoord die zij aan 
partijen wil voorleggen.
De heer Prinsen vindt de tekst niet duidelijk en vraagt wat zij wil bereiken met dit 
amendement.
De heer Hofman wijst erop dat wanneer een samenspraakproces leidt tot consensus 
over een nota, de raad nog maar kan terugvallen op twee kaders: budgettair en 
wettelijk. Richting van beleid zal derhalve aan de voorkant moeten worden 
aangegeven en met dit amendement is een voorzet gedaan.

De heer Van Doren zegt dat 'meeweten' is gewijzigd in 'meedenken' naar aanleiding 
van de oordeelsvormende vergadering en hij vraagt of daarmee 'meepraten' wordt 
bedoeld. Hij wil eerst een reactie van de wethouder alvorens te reageren op het 
amendement. Hij vraagt of het wel nodig is om, naast de kaders, het stappenplan 
op te nemen in het raadsbesluit.

De heer Prinsen vindt dat het procesvoorstel er gekunsteld uitziet en stelt dan ook 
voor om het stuk terug te nemen en een nieuwe, korte, begrijpelijke nota voor te 
leggen aan de raad.

Mevrouw Van den Berg kan zich grotendeels vinden in het amendement, maar wijst 
erop dat dat punt 2 ook wordt genoemd bij punt 4 en dat punt 6 al is opgenomen in 
het wbp. Zij zou graag zien dat 'Huiskamer' wordt gewijzigd in 'cultureel centrum'.
Zij is tevreden over het raadsbesluit.

Mevrouw Van Pelt vindt het belangrijk dat het samenspraakproces goed 
vormgegeven wordt en dat vooraf duidelijk is welke kaders worden meegegeven.
Deze moeten helder en duidelijk worden geformuleerd. Zij dient het volgende
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amendement in, waarvan een aantal zaken ook al is opgenomen in het 
amendement van de VSA-fractie.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de procesnota samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100);

overwegende dat:
» de raad richting wil geven aan beleid kunst en cultuur;
» in 2013 een besluit is genomen over hoe de raad dient om te gaan met 

nota's die in samenspraak tot stand zijn gekomen;
» na afloop van het samenspraakproces andere kaders kunnen worden gesteld 

dan de wettelijke en financiële kaders;
» de geformuleerde kaders in het procesvoorstel onvoldoende helder en 

bruikbaar zijn;

spreekt uit de kaders samenspraakproces in het concept-raadsbesluit 16.100 als 
volgt te wijzigen:

a. Handhaven conform het raadsbesluit.
b. Beschikbare budgetten kunnen niet worden overschreden.
c. Onderlinge integratie is het doel om te komen tot een divers cultureel 

programma.
d. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota kunst å 

cultuur.
e. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en het 

interesseren van een zo breed mogelijk publiek, waarbij speciaal aandacht 
zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie van de jeugd blijft een kerntaak van 
de gemeente,

f. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende 
internationalisering van de Veldhovense samenleving.

en gaat over tot de orde van de dag."

Volgens de heer Saris is het altijd de bedoeling dat budgetten niet worden 
overschreden (punt b).
Mevrouw Van Pelt zegt dat deze toch vaak worden overschreden.
Mevrouw Gielis vraagt hoe zij invulling zou willen geven aan kader a ('waar talenten 
kansen krijgen').
Volgens mevrouw Van Pelt gaat de raad niet over de invulling, maar is dat aan de 
partijen.
Mevrouw Gielis wil geen individuele talenten subsidiëren.
Mevrouw Van Pelt sluit zich hierbij aan, maar had daar ook niet die interpretatie 
aan gegeven.

De heer Rooijakkers vindt dat beide amendementen goede elementen bevatten. Hij 
heeft wel moeite met de richtinggevende subkaders. Hij wacht op de reactie van de 
wethouder alvorens een standpunt in te nemen.
Mevrouw Gielis vraagt waar hij precies moeite mee heeft.
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De heer Rooiiakkers zegt dat het bespreekpunten betreft die zich richten op de 
uitvoering.

Volgens de heer Kootkar worden er twee kaders door elkaar gehaald: proces 
(samenspraak) en beleid (nota). De subkaders neigen naar beleid, terwijl de raad 
vandaag moet besluiten over de inrichting van het samenspraakproces. De 
hoofdkaders uit het eerste amendement gaan daar meer nadrukkelijk op in.
Het is volgens de heer Hofman aan de raad om aan de voorzijde kaders te stellen.
De heer Kootkar zegt dat de raad richting moet geven aan het samenspraakproces 
en de tekst zodanig moet formuleren dat deze het proces beïnvloedt en niet de 
nota.
De heer Hofman wijst erop dat de raad na het samenspraakproces geen 
verandering meer kan aanbrengen in het beleid omdat afgesproken is dat vooraf te 
doen.
De heer Kootkar verschilt van mening over de mate waarop het proces aan de 
voorzijde moet worden beïnvloed. Hij wil kaders meegeven die richting geven aan 
het proces. Inhoudelijk wil hij zo min mogelijk sturen. Hij dient het volgende 
amendement in en verzoekt om een schorsing om te bekijken in hoeverre de 
amendementen ineen kunnen worden geschoven.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de procesnota samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100);

overwegende dat:
» Bij een procesvoorstel voor samenspraak de gestelde kaders op de eerste 

plaats voldoende ruimte moet bieden voor de inbreng van inwoners, 
belangengroepen of verenigingen zelf;

» Deze kaders helder en eenduidig moeten zijn om tegenstrijdigheid in de 
uitleg ervan tijdens het samenspraakproces te voorkomen;

» De gestelde kaders naast het belang van talentontwikkeling (kader 1) en 
leefbaarheid met als doel culturele/maatschappelijke ontplooiing (kader 2), 
recht moet doet aan het belang van kunst en cultuur vanuit het perspectief 
van ontspanning (programmabegroting blz. 65) en zo bijdraagt aan het 
welbevinden van alle inwoners in Veldhoven;

» De samenwerking in de regio een onderdeel van de kaderstelling moet zijn.

spreekt uit het raadsbesluit 16.100 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan 

cultureel aanbod waar talenten kansen krijgen waar kunst en cultuur 
onderdeel zijn van de leefbaarheid en bijdragen aan het welbevinden van alle 
inwoners in samenhang met de regio;

en gaat over tot de orde van de dag."
Wethouder Wijman vindt het goed dat de raad zich aan de voorkant buigt over de 
kaders ten behoeve van het samenspraakproces, maar erkent dat het lastig is 
omdat het eindresultaat de mogelijkheid moet krijgen zich te ontwikkelen. Naar 
aanleiding van de oordeelsvormende vergadering heeft het college ervoor gekozen
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om niet de kaders aan te passen, maar de initiatieven vanuit de raad af te wachten 
en daarom is het totale procesvoorstel in het besluit opgenomen. Hij wil het stuk 
niet terugnemen want er ligt een duidelijk procesvoorstel. Naar aanleiding van de 
ingediende amendementen kan de raad tot een kaderstelling komen die breed 
wordt gedragen. Talentontwikkeling richt zich op het ontplooien van mensen en in 
de breedte kennis laten maken met kunst en cultuur en niet op individuen. Ten 
aanzien van het eerste amendement (VSA) merkt hij op dat subkader 2 overbodig 
is omdat dat al is verwoord in kader 4. Voor kader 5 verwijst hij naar de 
formulering van het amendement van de D66-fractie dat meer aansluit op datgene 
wat hij beoogt. Kader 6 is overbodig, waarbij hij verwijst naar het subsidiebeleid.
De richtinggevende subkaders zouden tot verwarring kunnen leiden in het verdere 
proces en hij stelt dan ook voor om die hier uit te laten.
Mevrouw Gielis vraagt of de wethouder in het samenspraakproces wel aandacht wil 
besteden aan de vragen die zijn geformuleerd in de subkaders.
Wethouder Wijman wil in de kaderstelling aangeven binnen welke lijnen de raad 
vindt dat de discussie zich zou moeten bewegen. Hij wil het aan de deelnemers 
overlaten om hun visie te geven op datgene wat kunst en cultuur in Veldhoven 
behelst. Het resultaat hiervan komt in het reguliere traject van raadsbijeenkomsten 
aan de orde en dan is er nog voldoende ruimte voor inbreng vanuit de raad. Ten 
aanzien van het tweede amendement (D66) verwijst hij voor het tweede kader naar 
de tekst van de VSA-fractie die beter aansluit. Voor het laatste kader verwijst hij 
naar de tekst van het amendement van de fractie van Samenwerkend Veldhoven.
Hij adviseert om de verbinding met het profiel van Veldhoven dat in december is 
vastgesteld, te behouden.
De heer Kootkar vraagt of dat ook kan worden meegenomen in de overwegingen.
Volgens wethouder Wijman is het voldoende als het ter kennisgeving wordt 
meegenomen.
De heer Van Doren vraagt een reactie op 'internationalisering' en 'samenwerking 
met de regio'.
Wethouder Wijman zegt dat het twee verschillende aspecten zijn die allebei kunnen 
worden benoemd.

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

Mevrouw Gielis dient het amendement in dat na onderling overleg tot stand is 
gekomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van het procesvoorstel samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100) en het Profiel van Veldhoven (2015-2030);

overwegende dat:
» in 2013 een besluit is genomen ten aanzien van hoe de raad in de

besluitvorming dient om te gaan met nota's die in samenspraak tot stand 
zijn gekomen;

» indien niet vooraf kaders zijn vastgesteld en een nota in consensus tot stand 
is gekomen alleen wettelijke en financiële kaders uitgangspunt van weging 
mogen zijn;
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» de geformuleerde kaders het speelveld binnen samenspraak vorm geven;
» de raad via de kaders richting wil geven aan het samenspraakproces kunst

en cultuurbeleid;

spreekt uit het concept-raadsbesluit 16.101 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan 

cultureel aanbod waar talenten kansen krijgen, waar kunst en cultuur 
onderdeel zijn van de leefbaarheid en bijdragen aan het welbevinden van alle 
inwoners in samenhang met de regio;

2. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle 
inwoners te laten kennis maken met culturele uitingen en om actief deel te 
nemen aan kunst en cultuur met herkenbare aandacht voor lagere 
inkomensklassen en jeugd.

3. De uitgaven blijven binnen de programmabegroting vastgestelde budgetten.
4. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst & 

Cultuur;
5. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die 

bijdragen aan de vitale samenleving en aan een goed woon- en leefklimaat 
zijn uitgangspunten voor inzet van subsidiemiddelen die tot uiting komen in 
herkenbare activiteiten.

6. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak 
dienen organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.

7. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en 
interesseren van een zo breed mogelijk publiek, waarbij speciaal aandacht 
zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie voor de jeugd blijft kerntaak van de 
gemeente.

en gaat over tot de orde van de dag."

Mevrouw Van Pelt mist nog een kader over internationalisering.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twee minuten. Het 
amendement is uitgebreid met een achtste kader: 'In het culturele aanbod zal 
aandacht moeten zijn voor de toenemende internationalisering van de Veldhovense 
samenleving'.

Wethouder Wijman kan zich hierin vinden. Wel wijst hij erop dat het om de 
kaderstelling in het totale besluit gaat; het procesvoorstel blijft gehandhaafd.

Ten aanzien van het tweede kader vult wethouder Van Dongen aan dat jeugd bij 
subsidiebeschikkingen uitgangspunt is geweest en dat de lagere inkomensklassen 
zijn opgenomen in het minimabeleid. Omdat het vastligt in bestaand beleid, is dit 
kader derhalve overbodig.
Mevrouw Van den Berg wijst erop dat de deelnemers aan het samenspraakproces 
niet op de hoogte zijn van alle beleidsnota's en stelt dan ook voor om die tekst te 
handhaven.
Wethouder Van Dongen licht toe dat de bestaande tekst aangeeft dat aanbod wordt 
gecreëerd dat voor iedereen toegankelijk is. Het college stelt voor om aan te geven 
dat het aanbod breed is en dat mensen die dat nodig hebben financiële 
ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente.
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Mevrouw Van den Berg zegt dat de deelnemers aan het samenspraakproces wellicht 
creatieve oplossingen hebben.
Wethouder Van Dongen moet binnen dit kader opereren als dat op die manier 
wordt vastgesteld.

De voorzitter licht toe dat een kader is toegevoegd (internationalisering) en een 
kader is verwijderd (herkenbare aandacht voor lagere inkomensklassen).

Met 21 stemmen voor (VSA, GBV, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven, D66) en 
5 stemmen tegen (VVD) wordt het amendement aangenomen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het geamendeerde voorstel van het college, waarbij de VVD-fractie geacht wordt 
tegen te hebben gestemd.

16. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 22.50 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 15 december 
2016.

De griffier, De voorzitter,

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