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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 13 september 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

H.B.P. Kootkar (Samenwerkend 
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) 
drs. A.P. Saris (VVD) 

mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen) G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)

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 mevrouw 
N.H.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), wethouders

Afwezig: P.A.C.M. Bijnen (GBV), mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV),
P. Wisgerhof (CDA) en wethouder mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBV)

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
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)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom op deze eerste vergadering na het zomerreces. De petitie en de kleurplaten 
die hij aangeboden heeft gekregen, kunnen bij de griffie .

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De voorzitter heeft van de GBV-fractie het verzoek ontvangen om bij agendapunt 5 
(Informatieronde) aandacht te besteden aan het rapport-Demmers.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 14 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Peters bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.
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4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 12 JULI 2016
VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Veldhoven
13-09-2016

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

De heer Jonkers uit zijn zorgen over het advies van de commissie-Demmers. De 
gemeente Veldhoven heeft altijd ingestemd met regionale samenwerking met 
behoud van zelfstandigheid en autonomie en het advies lijkt daar inbreuk op te 
willen maken door belangrijke beleidsterreinen te delegeren aan een ander 
gremium. Hij vraagt dan ook hoe het college hiertegenaan kijkt en hoe de raad 
hierin zou moeten opereren.

De voorzitter antwoordt dat het college, na inhoudelijke bestudering van het 
rapport, geen reden ziet om de bestuurlijke visie van de gemeente Veldhoven van 
juni 2015, naast zich neer te leggen. Veldhoven is een zelfstandige gemeente die 
slim samenwerkt op verschillende schaalniveaus, afhankelijk van het probleem. Op 
dit moment vindt er een evaluatie plaats van de MRE en het Stedelijk Gebied en 
sommige aandachtspunten uit het rapport sluiten hierop aan. Hij ziet dit als 
bouwstenen voor verbeteringen in de regionale samenwerking.
De heer Prinsen vindt het te vroeg om hierover te debatteren.
De voorzitter vindt dat Veldhoven, als derde gemeente van de regio, kan en moet 
acteren als verbinder tussen gemeenten in de regio.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van de VVD-fractie inzake huisvesting statushouders

De heer Prinsen mist concrete antwoorden op de gestelde vragen.

Wethouder Van de Looij zegt dat de communicatie actief is opgepakt door middel 
van gesprekken met vertegenwoordigers van de belangengroeperingen, direct 
omwonenden en vertegenwoordigers van de wijkplatforms. Daarbij is aangegeven 
dat het gesprek na de zomervakantie zal worden voortgezet.
De heer Prinsen heeft vernomen dat de belangengroepen niet welkom zouden zijn 
bij het overleg met de wijkplatforms.
Wethouder Van de Looij licht toe dat met de wijkplatforms in algemene termen is 
gesproken en daarbij is er bewust voor gekozen om er geen belangengroepen bij te 
betrekken.

Art. 42-brief van de PvdA-fractie inzake miljoenenverlies op gronden

De heer Rooijakkers betreurt het dat informatie niet altijd is terug te vinden in de 
brieven. Hij vraagt waarom er eerst contact met de gemeente moet worden 
opgenomen alvorens er vragen mogen worden gesteld en waarom deze niet in de 
openbaarheid worden behandeld. Tevens vraagt hij om welk bedrag het gaat en of 
het verlies nog groter kan worden dan het bedrag dat in de krant heeft gestaan.
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Wethouder Wijman licht toe dat hij in een gesprek meer achtergrondinformatie 
heeft willen geven. Hij heeft zich gehouden aan de kaders die de raad heeft 
meegegeven. Er zal een aanzienlijk verschil zijn tussen de bedragen voor aankoop 
en verkoop. De panden zijn aangekocht ten behoeve van sloop, maar intussen is de 
markt veranderd, evenals de kavels. Ook de ligging van de panden is anders door 
planvorming (aanleg Zilverbaan). De definitieve financiële gevolgen hiervan zijn 
nog niet bekend. De ontsluiting van Veldhoven via de Kempenbaan is beter dan 
oorspronkelijk was beoogd en alle meerkosten voor het viaduct zijn meegenomen in 
de afspraken met de provincie. Een overzicht met marktinformatie van panden kan 
bij de griffie worden ingezien.
De heer Rooijakkers is tevreden over deze uitgebreide toelichting en wijst erop dat 
hij deze vragen tijdens het zomerreces heeft gesteld naar aanleiding van berichten 
uit de media.

7. SPREEKRECHT BURGERS 

Er zijn geen insprekers.

8. KWARTAALRAPPORTAGE 2-2016 (PW) 16.085

De heer Wijnands concludeert dat de gemeente Veldhoven nog niet in de positie is 
om de (financiële) teugels te laten vieren. Het is belangrijk om de bijgestelde 
begroting 2016-2017 alsnog sluitend te krijgen en hij ziet dan ook uit naar de 
programmabegroting die binnenkort beschikbaar komt.

De heer De Lepper ziet een rode draad in de begrotingen: na volgend jaar gaat het 
beter. Dit schuift echter steeds door en hij vraagt de wethouder of dit nog verder 
wordt doorgeschoven.

Ook de heer Slegers vraagt wanneer de wethouder verwacht dat de begroting weer 
positief zal zijn, want het doorschuiven van projecten heeft financiële 
consequenties. Wel vindt hij dat de gemeente Veldhoven een goed klimaat heeft 
voor het bedrijfsleven en hij zou dat dan ook willen promoten.

De heer Hornman is blij dat de begroting zich langzaam maar zeker positief 
ontwikkelt, ook al is de toekomst nog steeds zorgelijk. Hij heeft de indruk dat het 
rattenprobleem - dat in de hele regio speelt - wordt onderschat en meer aandacht 
verdient. Hij is blij dat de griffier het initiatief heeft genomen om raad en inwoners 
dichter bijeen te brengen en steunt dat voorstel.

De heer Rooijakkers vindt het prettig dat de antwoorden op de technische vragen 
worden doorgestuurd. De financiële zorgen zijn nog niet van de baan nu blijkt dat 
voor het jaar 2017 alsnog een negatief resultaat wordt verwacht. Hij zal instemmen 
met deze kwartaalrapportage, maar is wel benieuwd naar de voorstellen om de 
meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Wethouder Wijman deelt de zorgen van de raad over de financiële situatie van de 
gemeente Veldhoven. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt een negatief resultaat 
verwacht. Dat betekent dat de raad nog steeds kritisch moet zijn op de exploitatie 
en de investeringen, maar niet alle resultaten zijn te beïnvloeden. Het proces ten
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aanzien van de bibliotheek en de muziekschool heeft tijd nodig, maar hij heeft er 
vertrouwen in dat het op een gedegen manier gebeurt.

Wethouder Van de Looij benadrukt dat het rattenprobleem niet wordt onderschat.
De bestrijding is echter enorm lastig en hierover wordt advies ingewonnen.

Tweede termijn

De heer De Lepper wijst erop dat de kwartaalrapportage alle informatie zou moeten 
bevatten die op dit moment bekend is.

Wethouder Wijman zegt dat de muziekschool wel is meegenomen. De effecten van 
de kerntakendiscussie komen aan de orde bij de Algemene Beschouwingen. Het 
zwembad is niet meegenomen omdat de omvang hiervan niet bekend is. Het zal 
echter wel impact hebben en er moet dus wel rekening mee worden gehouden.

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

9. VASTSTELLEN HERINDELINGSREGELING GRENSCORRECTIE EINDHOVEN
VELDHOVEN (PW) 16.091

Wethouder Wijman licht toe dat er een verschil is geconstateerd tussen de 
beslispunten in de adviesnota en die in het raadsbesluit. Daarom is vanmiddag een 
gecorrigeerde versie toegestuurd.

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

10. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 20.10 uur.

Veldhoven
13-09-2016

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 11 oktober 
2016.

De griffier, De voorzitter,

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