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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 13 december 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.
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G. L.C. Jonkers (GBV)
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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)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
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.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: P.A.C.M. Bijnen (GBV), mevr. W.M. van der Grinten (VSA) en mevr. 
M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

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

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 11 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Prinsen bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

1



4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 11 OKTOBER
EN 8 NOVEMBER 2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Veldhoven
13-12-2016

Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

De voorzitter licht toe dat er vanavond gelegenheid is om in te spreken omdat de 
oordeelsvormende vergadering van 22 november jl. niet in het Veldhovens 
Weekblad is aangekondigd.

De heer Verschuren spreekt in als belanghebbende over agendapunt 9 
(Bestemmingsplan Zeelst 2016). Hij heeft bezwaar ingediend tegen het voornemen 
om de bestemming op het pand aan de Heuvel 9 te wijzigen in 'gemengd', 
waardoor de bestemming 'detailhandel' zal vervallen. Op deze locatie is een 
nagelstudio gevestigd waar behandelingen plaatsvinden en producten worden 
verkocht. De gemeente heeft geconcludeerd dat deze vorm van inkomsten 
ondergeschikt is zonder ooit te zijn komen kijken. Inspreker heeft het pand in 2006 
gekocht zodat het bedrijf altijd in een vorm van detailhandel zou kunnen worden 
voortgezet en als oudedagsvoorziening. Het wijzigen van de bestemming zal dan 
ook verregaande consequenties hebben. De hoge huurprijzen in het CityCentrum 
zijn niet voor alle ondernemers haalbaar en een uitwijk naar Zeelst is dan een 
prima alternatief. Hij is blij met het verbreden van het bestemmingsplan op het 
pand en de toezegging van ondergeschikte detailhandel tot 300Zo, maar hij verzoekt 
de raad om de bestemming 'detailhandel' te handhaven en toe te voegen aan het 
bestemmingsplan.

Mevrouw Roosen vraagt welke bestemming hij zou kiezen.
Inspreker wil 'detailhandel' behouden, maar is ook erkentelijk voor de toevoeging 
van de andere mogelijkheden.

Mevrouw Prinsen heeft begrepen dat de huidige bestemming behouden blijft zolang 
inspreker in het pand blijft.
Inspreker bevestigt dat het op dit moment geen consequenties heeft; het heeft wel 
invloed als de bedrijfsvoering wijzigt of het pand wordt verhuurd of verkocht.

8. VASTSTELLEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV) (JM) 16.102

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.
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9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZEELST 2016' (NR) 16.110

De heer Peters vraagt de wethouder om nog eens toe te lichten wat een 
conserverend bestemmingsplan betekent. Hij kan zich vinden in het raadsvoorstel.

De heer Hornman sluit zich hierbij aan. Hij vindt dat er goed is gekeken naar de 
zienswijze en kan zich vinden in het voorstel.

Wethouder Ramaekers licht toe dat alle bestemmingsplannen na tien jaar worden 
beoordeeld in het licht van de huidige bestemming en de toekomst. In dit geval 
gaat het om een oude winkel waarin sinds 2006 een nagelstudio/schoonheidssalon 
is gevestigd. Conform de detailhandelstructuurvisie worden buiten het centrum 
geen winkelbestemmingen meer mogelijk gemaakt, maar kunnen de huidige 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie worden voortgezet zolang de detailhandel 
ondergeschikt is. Om de levendigheid van de omgeving te waarborgen, zijn wel 
andere functies toegestaan die ontmoeting waarborgen, zoals dienstverlening, 
maatschappelijke voorzieningen en horecamogelijkheden. Ook daarbij is 
ondergeschikte detailhandel toegestaan. Met deze aanpassing ontstaat een 
verbreding van het gebruik, wat een eventuele verhuur of verkoop van het pand 
niet in de weg zou moeten staan.

Tweede termijn

De heer Saris zegt dat met het conserverend bestemmingsplan het feitelijk gebruik 
wordt geformaliseerd. Volgens inspreker is er op dit moment al sprake van meer 
dan 300Zo detailhandel en hij vraagt in hoeverre dat invloed heeft op het 
voorliggende raadsvoorstel.

Wethouder Ramaekers zegt dat inspreker gebruik kan maken van het 
overgangsrecht en de huidige bedrijfsactiviteiten mag blijven uitoefenen, ook als de 
detailhandel meer dan 3007o van de totale bedrijfsvoering zou bedragen. Bij 
eventuele verkoop of verhuur is alleen ondergeschikte detailhandel mogelijk.

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

De heer Saris zal tegen dit voorstel stemmen omdat hij vindt dat inspreker wordt 
benadeeld.
Mevrouw Van Pelt wijst erop dat dit een uitwerking is van de door de raad 
vastgestelde detailhandelstructuurvisie.

De heer Rooijakkers zal voor het voorstel stemmen omdat hij de richtlijnen wil 
volgen die zijn vastgelegd in de detailhandelstructuurvisie.

Ook de heer Slegers zal voor het voorstel stemmen. Hij vindt dat de extra 
mogelijkheden die hiermee worden geboden voldoende compensatie zijn voor de 
bestemmingswijziging.
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Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de heer Saris geacht wordt tegen te hebben gestemd.

10. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'GROTE KERKEPAD 10' (NR) 16.122

De voorzitter licht toe dat op deze locatie een woning met een aantal bijgebouwen 
is gevestigd. Het bedrijf is inmiddels gesaneerd en de toekomstige eigenaren willen 
alle gebouwen slopen om er woningen te kunnen bouwen.

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

11. VASTSTELLEN SPORT- EN BEWEEGBELEID 'VELDHOVEN BEWEEGT!' (PW)
16.118

Veldhoven
13-12-2016

De heer Hofman vindt dat sport een belangrijke maatschappelijke functie heeft en 
hij is dan ook tevreden over deze brede visie waarin nagenoeg alles op het gebied 
van bewegen te plaatsen is. Hij gaat ervan uit dat de visie leidt tot een heldere en 
werkbare uitwerking en zal de uitvoering beoordelen op haalbaarheid. Hij is blij dat 
de voorlopige uitvoeringsambities uit het besluit zijn gehaald waardoor een open 
discussie mogelijk is. Ook is hij blij dat de verdere uitwerking in samenspraak met 
het brede veld via een klankbordgroep plaatsvindt, waarna het resultaat in de raad 
zal worden beoordeeld. Hij kijkt met belangstelling uit naar het resultaat waardoor 
de sport in Veldhoven behouden blijft en versterkt wordt.

De heer Van den Oever kan zich vinden in de voorliggende visie. Wel vraagt hij zich 
af in hoeverre de brede ambities die hierin zijn geformuleerd tot uitvoering kunnen 
worden gebracht.

Mevrouw Van Pelt sluit zich hierbij aan. Zij is blij met de aanpassingen naar 
aanleiding van de oordeelsvormende vergadering.

De heer Rooiiakkers kan zich volledig vinden in de genoemde ambities en 
uitgangspunten. Wel vraagt hij of de uitkomsten van het onderzoek van RIVM naar 
mogelijk kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden, gevolgen kunnen hebben 
voor de tweede pijler die over het waarborgen van aantrekkelijke 
sportaccommodaties gaat.

De heer Kootkar complimenteert de samenstellers van de visie en is tevreden over 
de uitgezette koers: meer bewegen, ook buiten verenigingsverband, en meer 
verantwoording bij de burger leggen. Hij is blij dat het besluit is aangepast na de 
oordeelsvormende vergadering en vraagt wanneer hij de uitwerkingsplannen mag 
verwachten.

Wethouder Wijman is blij met de positieve reacties op deze visie voor de komende 
vijftien jaar. Vanuit een integrale benadering zal, via een samenspraakproces, 
verder inhoud worden gegeven aan de uitwerkingsnota's die een periode van vier 
jaar omvatten. De eerste zal voor het zomerreces aan de raad worden voorgelegd. 
Afgesproken is de resultaten van het RIVM af te wachten. Hij kan daar niet op 
vooruitlopen en derhalve ook niet aangeven of en welke invloed het heeft op de
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tweede pijler. Afhankelijk van het resultaat zal een aanpassing worden voorgesteld, 
maar het doet niets af aan de ambitie om vier kunstgrasvelden overeind te houden.

Tweede termijn

De heer Rooiiakkers wijst erop dat het resultaat van de RIVM de ambities wel in 
gevaar kan brengen.

Wethouder Wijman wijst erop dat zowel georganiseerde als niet-georganiseerde 
sport belangrijk is en daar horen goede accommodaties bij. Hij kan niet aangeven 
of het resultaat van het RIVM-onderzoek daar invloed op heeft en welke dat zal 
zijn, maar als het nodig is zullen passende maatregelen worden genomen. In een 
visie voor vijftien jaar kunnen zaken veranderen gedurende de tijd, maar ook in de 
toekomstvisie van Veldhoven is aangegeven dat adequate voorzieningen belangrijk 
zijn.

Mevrouw Van den Berg vraagt of de wethouder al kan aangeven of het onderhoud 
van de voetbalvelden wordt meegenomen in een van de eerste uitwerkingsnota's, 
aangezien de nood daar vrij hoog is.
De voorzitter wijst erop dat dit aan de orde komt bij de uitwerkingsnota's die ook in 
de raad worden behandeld.

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

12. BEREIKBAARHEIDSAGENDA METROPOOLREGIO EINDHOVEN (NR) 16.128

De heer Hornman is blij dat de vragen van de fractie van Samenwerkend Veldhoven 
goed zijn opgepakt. Hij wijst erop dat het regionaal netwerk essentieel is voor de 
regio. De snelwegen zijn slecht, maar de nieuwe busregeling biedt verbeteringen 
voor de bereikbaarheid van Veldhoven, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor 
economie en wonen. Met deze agenda, die nog verder moet worden ingevuld, wordt 
vastgelegd hoe de regio op moderne wijze bereikbaar wordt gehouden. Hij wil 
graag geïnformeerd worden over hoe Veldhoven meedoet als landingsplaats voor 
nieuwe ontwikkelingen en vraagt of de wethouder hier iets meer over kan vertellen.

Omdat de heer Kootkar wilde weten waar de raad eigenlijk over moest besluiten, 
heeft steunfractielid de heer Beens van Samenwerkend Veldhoven technische 
vragen gesteld en de wethouder bevraagd tijdens de oordeelsvormende 
vergadering. Daarbij werd de verhouding tussen het bereikbaarheidsakkoord en de 
bereikbaarheidsagenda toegelicht. Hoewel de raad zich alleen mag uitspreken over 
de bereikbaarheidsagenda zit er voor Veldhoven ook een prijskaartje aan het 
bereikbaarheidsakkoord. Toch heeft de raad geen besluit genomen over de 
financiering van het fietspad in het kader van het bereikbaarheidsakkoord. In de 
verhouding tussen regio en lokaal zou de gemeente leidend zijn. De MRE stelt 
echter een analyse van verbindingen in het vooruitzicht die van regionaal belang 
zijn. Met het oog op de actualisering van het verkeerscirculatieplan is het mogelijk 
dat de analyse uitgangspunten bevat die lokaal van belang kunnen zijn en hij 
vraagt de wethouder dan ook of de gemeente in dat geval nog steeds leidend is. Hij
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is er huiverig voor om te besluiten over voorlopige plannen ('adaptief') waarvan de 
financiële consequenties onbekend zijn.
De heer Van den Oever wijst erop dat hij tijdens de oordeelsvormende vergadering 
al heeft gevraagd naar de onduidelijke plannen en de financiële consequenties en 
de wethouder heeft daar een duidelijk antwoord op gegeven.
In combinatie met de eerdergenoemde argumenten is het de heer Kootkar nog 
steeds niet duidelijk waar de raad over moet besluiten.
Volgens de heer Hornman besluit de raad over de systematiek van de 
bereikbaarheidsagenda; het is de bedoeling om vanuit die visie tot planvorming te 
komen.
Het gaat de heer Kootkar niet om de procedure maar om de inhoud. De raad moet 
zich committeren aan onduidelijke plannen waarvan de financiële consequenties 
onbekend zijn. Voorts wijst hij erop dat het de taak van de raad is om plannen te 
beoordelen en niet om fouten op te sporen zoals in de brief van de MRE wordt 
gesuggereerd.

Wethouder Ramaekers betreurt het dat er fouten in het stuk zaten. Getracht is deze 
samen met de MRE zo snel mogelijk op te pikken voor deze besluitvormende 
vergadering. Het fietspad dat in het bereikbaarheidsakkoord is opgenomen, betreft 
de slow lane verbinding tussen Hightech Campus en De Run. De financiële middelen 
daarvoor zijn verkregen in de vorm van een subsidie vanuit Brainport Avenue.
Het programma beslaat een lange periode en bevat een verzameling van 
probleempunten. Er zijn weliswaar ideeën voor oplossingen, maar in de loop van de 
tijd kunnen nieuwe ontwikkelingen ontstaan of inzichten wijzigen. Om bij te kunnen 
sturen, is gekozen voor een adaptief programma. Als er concrete plannen zijn die 
op het grondgebied van de gemeente Veldhoven moeten worden doorgevoerd, 
zullen deze aan de raad worden voorgelegd. De raad kan dan een integrale 
afweging maken over de financiën. Landingsplaats is geen fysieke locatie, maar een 
proeftuin voor nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme 
mobiliteit. Veldhoven wil hier graag een bijdrage aan leveren als de mogelijkheid 
zich voordoet.

Tweede termijn

De heer Kootkar heeft nog geen antwoord gehad op zijn vraag over de analyse van 
de MRE en het actualiseren van het verkeerscirculatieplan.
Wethouder Ramaekers antwoordt dat het verkeerscirculatieplan een zaak van de 
gemeente is. De regionale bereikbaarheid wordt daar wel in meegenomen, maar de 
gemeentelijke plannen zijn leidend.

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

13. PROCESVOORSTEL HERIJKING KADERNOTA MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE (MvD) 16.130

Mevrouw Gielis heeft tijdens de oordeelsvormende vergadering aangegeven veel 
waarde te hechten aan inhoudelijke kaders die mogelijk een andere aanpak vragen 
en zij ziet deze input terug in het aangepaste raadsvoorstel. Zij kan zich dan ook 
vinden in dit procesvoorstel. De input ten aanzien van een aantal procesmatige
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kaders zal zij op een later moment inbrengen. Zij betreurt het dat voor de raad de 
rol als toehoorder is gekozen. Zij zou graag willen participeren om vragen te 
kunnen stellen. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de wethouder toegezegd 
bij de herijking een extern spiegelonderzoek te organiseren om het beleid te 
kunnen versterken en zij vraagt waar in het traject dat zal plaatsvinden.
De heer De Kort is tevreden over het voorstel, maar vraagt wel aandacht voor het 
scheppen van realistische verwachtingen bij de participanten. Hij vindt het 
belangrijk om als raad eensgezindheid uit te stralen en vraagt of de raadsleden als 
toehoorder ook verduidelijkende vragen kunnen stellen in dit proces.

De heer Bolsius ziet samenspraak als een onmiskenbaar onderdeel van en voor 
maatschappelijke participatie. Het doel is het sociale domein zo goed mogelijk te 
laten functioneren en de burger medeverantwoordelijk te maken voor zijn eigen 
sociale welbevinden. Het is belangrijk dat het draagvlak zo groot mogelijk is en dat 
er zo concreet en doelgericht mogelijk wordt gewerkt aan maatschappelijke 
participatie. Aan de beraadslagingen kan worden deelgenomen als belanghebbende 
burger, maar de raadsleden worden daarnaast geacht een helicopterview te 
hanteren. Hij steunt het raadsvoorstel.

Mevrouw Hartlief vindt het voorliggende stuk een goede nota met goede kaders.
Zij verwijst naar de vorige vergadering waarin is stilgestaan bij de kaderstelling van 
het samenspraakproces herijking. Na de oordeelsvormende vergadering zijn negen 
punten toegevoegd aan de nota en zij vraagt nadere uitleg over de toelichting die 
hierover in de nota is opgenomen.

De heer Rooiiakkers vindt het goed dat er een samenspraakproces is opgesteld en 
ziet uit naar het traject dat nog gaat komen. Hij wijst op de bijeenkomst 
'overheid 2.0' die de oppositie eerder heeft geïnitieerd en waar veel belangstelling 
voor was. Wel vraagt hij of deze nota wel zo vernieuwend is en in hoeverre recht 
wordt gedaan aan het begrip Samenspraak', aangezien de inhoudelijke kaders die 
als uitgangspunt dienen bijna identiek zijn aan de huidige.

De heer Kootkar is positief over de start van dit samenspraaktraject. In het 
procesvoorstel zijn enkele suggesties opgenomen ten aanzien van de 
inhoudelijkheid. Ten aanzien van de aanvullende suggesties lopen inhoud en 
uitvoering in elkaar over en hij vraagt dan ook wat de status is van de 
Sanvullingen'. Hij zal nadrukkelijk kijken naar de verhouding professionals en 
vrijwilligers in het zorgveld; er zou sprake moeten zijn van een samenwerkend 
team. Het resultaat zal een van de beoordelingscriteria zijn.

Wethouder Van Dongen heeft naar aanleiding van de oordeelsvormende 
vergadering een opzet laten maken van de inbreng. Een thema is meegenomen als 
inhoudelijk kader: kijk naar het individu in de context van zijn omgeving. De 
andere zaken worden meegenomen in het proces, maar niet aan de voorkant 
meegegeven als strak kader. De meerderheid van de raad heeft gekozen voor een 
rol als toehoorder en dat betekent dat deze rol voor alle raadsleden geldt.
Volgens de heer De Kort wordt dit in het raadsvoorstel anders verwoord.
Wethouder Van Dongen zal de tekst daarop laten nakijken. Zij heeft een 
spiegelonderzoek toegezegd, maar naar aanleiding van de kaderstelling zal zij nog 
definiëren waar het onderzoek zich op moet richten. Zij komt daar na vaststelling
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van de kadernota op terug. Zij gaat ervan uit dat het voorliggende procesvoorstel 
ook voldoende duidelijkheid biedt aan de participanten. De oude kaders zijn 
opgenomen als een soort reminder; het is de bedoeling om dit samenspraakproces 
blanco te beginnen. Zij stelt voor om de opmerking over de balans tussen 
professionals en vrijwilligers toe te voegen aan de inhoudelijke of de proceskaders.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis licht toe dat zij niet wilde kiezen voor de rol van toehoorder of 
participant, maar iets ertussenin. Zij zou graag vragen willen stellen en vindt dat de 
raad hier een kans laat liggen.

De heer Kootkar kan zich vinden in het voorstel van de wethouder.
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Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het aangepaste voorstel van het college.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Hij wenst iedereen hele 
fijne kerstdagen en een goed 2017. Hij hoopt dat het nieuwe jaar vooral zal worden 
gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van meteen te oordelen.
Hij sluit de vergadering om 20.45 uur en nodigt iedereen uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2017.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 21 februari 
2017.

De griffier, De voorzitter,

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