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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 19 december 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
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)
mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
J.W. Meijberg (PvdA)
W.G.M. Peters (VSA)
M.J.J.M. Prinsen (VVD)
H.J. van der Reijden (D66) 
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)
W.J. van de Ven (VVD)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

mevr. A.M. Demmers voorzitter
mr. G.M.W.M. Wasser griffier
mevr. M.M.J. van den Berkmortel notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), A.G.C.M. van den Oever (VVD),
P.J.M. Wijman (D66) en mevrouw H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBV), wethouders

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 
laatste vergadering van het jaar 2017. Zij feliciteert de heer Saris met de geboorte 
van zijn zoon. Vanavond wordt een start gemaakt met de invulling van een deel 
van de aanbevelingen die de werkgroep Raadscommunicatie heeft gedaan.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TOELATING DE HEER H.J. VAN DER REIJDEN (D66) TOT DE RAAD 17.165

De voorzitter bedankt mevrouw Van Pelt, die ontslag heeft genomen als raadslid, 
voor haar bijdrage aan en inzet voor de gemeenteraad. Haar aandachtsgebieden 
waren onderwijs, jeugd, werkgelegenheid en economie, maar zij heeft zich met 
name ingezet voor de N69 en het vliegveld. Zij respecteert haar keuze en biedt 
haar namens de raad een pen en bloemen aan.
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De heer Jonkers: 'De commissie uit de raad van de gemeente Veldhoven, in wier 
handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde 
stukken, ingezonden door de heer Van der Reijden, H.J., op dinsdag 19 december 
2017 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Veldhoven, rapporteert de raad 
van de gemeente Veldhoven dat zij genoemde bescheiden heeft onderzocht en in 
orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde 
eisen voldoet. De commissie adviseert de heer H.J. van der Reijden toe te laten als 
lid van de raad van de gemeente Veldhoven.'

De voorzitter: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of 
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te 
doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en 
dat ik de wetten zal nakomen en mijn plichten als lid van de raad naar eer en 
geweten zal vervullen.'

De heer Van der Reijden: 'Dat verklaar en beloof ik'.

De voorzitter feliciteert hem en overhandigt hem een bloemetje. Zij wenst hem heel 
veel succes.

4. TREKKING STEMMINGSNUMMER

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

5. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 24 OKTOBER
EN 7 NOVEMBER 2017 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

♦♦♦4
Veldhoven

19-12-2017

Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen.

6. INFORMATIERONDE

De voorzitter vertoont een kort filmpje waarin de heer Mikkers de raad bedankt 
voor het warme afscheid op 20 september jl.

7. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-vragen van VSA-fractie inzake wijkgebouwen

De heer Peters heeft geen aanvullende vragen.

Art. 42-vragen van de fractie van Samenwerkend Veldhoven inzake 
hulpdiensten slaan alarm

De heer Kootkar vraagt welke alternatieven er zijn om het risico te beperken en op 
welke wijze Veldhoven hiervan kan meeprofiteren.
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De voorzitter noemt als voorbeeld dat de brandweer al met vier mensen kan 
uitrukken, zodat de wagen sneller weg kan en dat alle brandweerauto's worden 
uitgerust met een defibrillator. Tevens wordt bekeken of de kazernes op een goede 
locatie staan. Zij zal deze vraag ook ambtelijk uitzetten en eventuele aanvullingen 
nasturen.

Art. 42-vragen van VSA-fractie inzake Cult Ä. Tumult

Na de financiële perikelen met Cult & Tumult vreest de heer Hofman dat nieuwe 
initiatiefnemers terughoudend zullen zijn om een initiatief te starten. De stichting 
heeft in het begin van het jaar al aangegeven dat het evenement niet positief zou 
kunnen draaien zonder entree en hij vraagt dan ook of het college zich 
medeverantwoordelijk voelt voor de gevolgen. Voorts vraagt hij of voor een nieuw 
festival andere uitgangspunten worden gehanteerd en of deze kwestie niet in de 
raad had moeten worden besproken.

De heer Wijman licht toe dat ervoor gekozen is dat een evenement als Cult &
Tumult zichzelf moet kunnen bedruipen. In die zin voelt hij zich dan ook niet 
verantwoordelijk om iets te doen aan het ontstane tekort. In de voorbereiding heeft 
het college er alles aan gedaan om het festival doorgang te kunnen laten vinden, 
onder andere door een extra garantstelling. Voor een eventueel nieuw evenement 
zullen de uitgangspunten duidelijk moeten zijn en continuïteit ervan speelt daar 
zeker in mee. Hij ziet de organisatie niet als raadsaangelegenheid.

Art. 42-vragen van VSA-fractie inzake jeugdzorg

De heer Hofman vraagt waarom de bijeenkomst die in januari plaatsvindt besloten 
is. Tevens vraagt hij over welke instrumenten het college beschikt om de jeugdzorg 
kwalitatief te kunnen garanderen.

Wethouder Van de Looij antwoordt dat de bijeenkomst besloten is om volledige 
inzage in de cijfers te kunnen geven. De kwaliteit is gegarandeerd omdat alle 
gevraagde zorg wordt geleverd.

8. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Mevrouw Roosen verlaat de raadszaal.

Veldhoven
19-12-2017

9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'COBBEEK. D'EKKER EN ZONDERWIJK
2017' (AvdO) 17.148

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

Mevrouw Roosen betreedt de raadszaal weer.
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10. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'NH HOTELS VELDHOVEN (KONINGSHOF)'
(AvdO) 17.134

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

11. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZANDVEN-OOST' (AvdO) 17.185

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

12. oprichten rechtspersoon en vaststellen subsidieregeling
INZAKE REGIONAAL ONTWIKKELINGSFONDS WERKLOCATIES (AvdO) 17.040

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

13. integrale strategie ruimte metropoolregio EINDHOVEN
(AvdO) 17.117

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

14. ACTUALISATIE PARKEERVERORDENING 2004 EN 
PARKEERBELASTINGVERORDENING 2016 (AvdO) 17.138

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

15. actualisatie BEBOUWDE KOM NAAR AANLEIDING VAN AANLEG
ZILVERBAAN (HvdL) 17.136

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

16. vaststellen afsprakenkader wonen stedelijk GEBIED EINDHOVEN
(SGE) (HvdL) 17.147

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

17. EVALUATIE PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL (LD) 17.051

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

De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Groenendijk.
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18. SAMENWERKINGSAGENDA 2018-2025 STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
(LD) 17.160

De heer Wijnands vindt dat de samenwerkingsagenda te weinig is gericht op 
Veldhoven, waardoor het democratisch bestuurlijke proces op het spel lijkt te zijn 
gezet. Hij is wel voorstander van samenwerking en samenspraak, maar deze 
agenda is niet in samenspraak tot stand gekomen en hij noemt de woonvisie en de 
discussie over het zwembad als voorbeelden.
Mevrouw Hartlief wijst erop dat er wel veel bijeenkomsten zijn geweest waarvoor 
alle raadsleden zijn uitgenodigd.
Volgens de heer Wijnands was de afspraak dat de wethouder de inhoud in de raad 
zou inbrengen om deze gezamenlijk te bespreken. Grootschaligheid leidt tot 
anonimiteit en minder democratie en de uitkomst is niet per definitie efficiënter en 
goedkoper.
De heer De Kort vraagt waarop hij de stelling baseert dat de samenwerkingsagenda 
in conflict zou zijn met de zelfstandigheid van Veldhoven.
De heer Wijnands verwijst daarvoor naar de vorige vergadering waarin duidelijk is 
aangegeven dat het college beslissingsbevoegd is en als de wethouder niet met de 
raad overlegt, is minder inbreng mogelijk. Om de gemaakte afspraken kracht bij te 
zetten, dient hij de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
19 december 2017,

kennis genomen hebbend van de samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk 
Gebied Eindhoven (SGE);

overwegende dat:
» er volgens het rapport Berenschot:

- onder portefeuillehouders, ambtenaren, raadsleden en externe partners 
veel draagvlak is voor de SGE-samenwerking als zodanig maar dat 
raadsleden betrokkenheid en invloed missen aan de voorkant van het 
besluitvormingsproces;
- dat het zeer ingewikkeld is voor gemeenteraden verstrekkende beslissingen 
te nemen omdat de samenwerking enerzijds leidt tot vergroting van het 
eigenaarschap, maar anderzijds mandatering leidt tot vermindering van 
beslissingsbevoegdheid van de raad
- binnen het huidige samenwerkingsmodel te weinig aandacht is voor de 
daadwerkelijke uitvoering, monitoring en follow-up van genomen besluiten;

» lokaal invulling gegeven wordt aan onderwerpen die lokaal kunnen zijn;
» er onderwerpen zijn die het lokale overstijgen en in een samenwerkings

verband beter opgepakt kunnen worden, samen ga je over meer;
» in het rapport van BZK 'Maak verschil, krachtig inspelen op regionaal 

economische opgaven'ruimte gegeven wordt voor experimentele vormen 
van samenwerking in de regio;

» reeds in binnen- en buitenland een enorm scala aan bestuursmodellen
bestaat waarvan we als SGE-regio kunnen leren: Zie ook het rapport van de 
provincie 'Verbetering regionale samenwerking: Leren van buitenlandse 
ervaringen';

♦♦♦4
Veldhoven

19-12-2017
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» in de praktijk geen overleg binnen onze raad heeft plaatsgevonden terwijl 
hierover wel een agreement is gemaakt in een bijeenkomst tussen raad en 
college;

» zolang dit niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd we onvoldoende effecten 
sorteren met een regionale werkgroep of welke structuur dan ook;

» het overleg over samenwerkingsonderwerpen in eigen gemeente voldoende 
geëffectueerd moeten worden;

stelt raad en college voor:
» uitvoering te geven aan de overeenstemming die tussen college en raad 

bestaat over intern overleg ten aanzien van de strategische en inhoudelijke 
invulling van regionale samenwerking;

» vast te stellen dat de gemeenteraad en het college het van belang vinden 
om aan de voorkant en tussentijds overleg te voeren over de 
samenwerkingsverbanden en de daarbij behorende agenda's;

» de portefeuillehouders de in de raad geformuleerde inhoudelijke kaders en 
strategie als opdracht mee te geven in het regionaal overleg;

» er belang aan te hechten dat de portefeuillehouders opvattingen die afwijken 
van de door de raad vastgestelde kaders en compromissen die in het 
portefeuillehoudersoverleg ontstaan, eerst weer terug te brengen in de 
gemeenteraad alvorens toe te werken naar een definitief regionaal document 
dat aan de raad wordt voorgelegd;

» dat de raad van Veldhoven duaal dient te werken en dat de besluitkracht en 
beslissingsbevoegdheid bij de raad hoort te liggen;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Bolsius concludeert dat de discussie over de democratische legitimiteit in 
samenwerkingsverbanden gaat.
De heer Bijnen vraagt waarom de motie nu pas wordt ingediend. Veel bullets staan 
op gespannen voet met besprekingen die een afvaardiging van de raad met de 
portefeuillehouder heeft gehad en hij vraagt of die besprekingen wel goed zijn 
teruggekoppeld naar de fractie. Voorts is de algemene conclusie dat de raad zich 
tekortgedaan voelt, maar dat is een logisch gevolg van beslissingen die de raad zelf 
heeft genomen, zoals mandatering van het college.
De heer Wijnands vindt dat dit tussentijds in de raad had moeten worden 
besproken en niet in aparte besloten sessies.
Volgens de heer Bijnen is daarvoor gekozen om integrale discussies te voorkomen 
en het onderwerp snel, bondig en effectief te kunnen bespreken.
De heer Wijnands weet niet wie namens de VSA-fractie aanwezig is geweest bij die 
bijeenkomsten. De motie is niet eerder toegestuurd omdat die vandaag pas is 
opgesteld.
De heer Rooiiakkers vraagt of overleg met de D66-fractie heeft plaatsgevonden.
De heer Wijnands heeft geen overleg gehad, maar zal de motie van D66 wel 
steunen. Wellicht is het mogelijk om beide moties ineen te schuiven.
De heer Hofman vindt aparte bijeenkomsten prima als voorbereiding op openbare 
raadsbijeenkomsten, waarbij burgers kunnen meeluisteren.
De heer Jonkers wil overleggen met zijn fractie alvorens een standpunt in te nemen 
ten aanzien van de moties.
De voorzitter zal zorgen dat hier voldoende ruimte voor is.

Veldhoven
19-12-2017
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Hoewel er verschillend wordt gedacht over samenwerking, is dit onmisbaar volgens 
de heer Bolsius. Wel vindt hij het overbodig om een nieuw instituut in het leven te 
roepen om democratische legitimiteit te creëren. Het college kan de raad 
informeren en raadsleden kunnen bijeenkomsten over samenwerking bijwonen.
De heer Wijnands stelt juist voor om gebruik te maken van een bestaand instituut, 
namelijk de raad.
Volgens de heer Bolsius staat de vraag centraal hoe met elkaar grip kan worden 
gehouden op de samenwerking en daartoe zal getracht moeten worden om tot een 
raadsbrede uitspraak te komen.

Mevrouw Hartlief vindt dat de genoemde onderwerpen goed passen in een 
samenwerkingsverband en zij kan zich dan ook vinden in de voorliggende 
samenwerkingsagenda. Wel vindt zij het jammer dat de governance vooral is 
ingegeven door bestaande structuren en zij stelt dan ook voor dat het college het 
initiatief neemt om binnen de SGE te komen tot een visie op governance. Uitgaande 
van bestaande structuren zou hierbij samenwerking centraal moeten staan, de rol 
en de raden moeten zijn geborgd en de bestuurlijke effectiviteit en ambitie een plek 
moeten krijgen. Zij dient daartoe de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
19 december 2017,

kennis genomen hebbend van de samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk 
Gebied Eindhoven (SGE);

overwegende dat:
» er volgens het rapport Berenschot:

- onder portefeuillehouders, ambtenaren, raadsleden en externe partners 
veel draagvlak is voor de SGE-samenwerking als zodanig maar dat 
raadsleden betrokkenheid en invloed missen aan de voorkant van het 
besluitvormingsproces;
- dat het zeer ingewikkeld is voor gemeenteraden verstrekkende beslissingen 
te nemen omdat de samenwerking enerzijds leidt tot vergroting van het 
eigenaarschap, maar anderzijds mandatering leidt tot vermindering van 
beslissingsbevoegdheid van de raad;
- binnen het huidige samenwerkingsmodel te weinig aandacht is voor de 
daadwerkelijke uitvoering, monitoring en follow-up van genomen besluiten;

» binnen het huidige samenwerkingsmodel voor raadsleden onvoldoende 
controlemogelijkheden zijn op de inhoudelijke vastgelegde doelen en 
financiële uitgaven van de samenwerking;

» lokaal invulling gegeven wordt aan onderwerpen die lokaal kunnen zijn;
» er onderwerpen zijn die het lokale overstijgen en in een samenwerkings

verband beter opgepakt kunnen worden, samen ga je over meer;
» in het rapport van BZK 'Maak verschil, krachtig inspelen op regionaal 

economische opgaven'ruimte gegeven wordt voor experimentele vormen 
van samenwerking in de regio;

» reeds in binnen- en buitenland een enorm scala aan bestuursmodellen
bestaat waarvan we als SGE-regio kunnen leren: Zie ook het rapport van de 
provincie 'Verbetering regionale samenwerking: Leren van buitenlandse 
ervaringen';

♦♦♦4
Veldhoven

19-12-2017
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verzoekt het college:
om initiatief te nemen tot het instellen van een werkgroep uit de SGE-gemeenten 
die de opdracht krijgt een advies op te stellen over een bestuursmodel voor het 
SGE. In dit advies is zowel aandacht voor de democratische legitimiteit, waarbij 
raden meer invloed aan de voorkant en aan de achterkant van het 
besluitvormingsproces hebben. Dit moet leiden tot een optimalisatie van de 
effectiviteit en daadkracht van de SGE in het geheel en de betrokken 
gemeenteraden in het bijzonder;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Bolsius vraagt waarom zij voorstelt om initiatieven uit handen van de raad 
te geven en neer te leggen bij een samenwerkingsverband of een combinatie van 
gemeenten.
Mevrouw Hartlief wil democratische legitimiteit borgen en de raden in hun kracht 
zetten.
Daarom heeft de heer Hofman de motie ingediend. De structuur moet niet alleen 
buiten de raden, maar ook in de raad worden verbeterd.
Mevrouw Hartlief vult aan dat de voorliggende structuur nog steeds buiten de raden 
ligt, terwijl juist de raden een betere en sterkere rol moeten krijgen. Zij wil deze 
echter niet bij voorbaat al invullen.
Volgens de heer Hofman sluiten de moties naadloos op elkaar aan en is het de 
bedoeling om te bekijken hoe dit kan worden verbeterd.
Dat is ook wat mevrouw Hartlief in de motie vraagt.

De heer Rooiiakkers stemt in met de voorliggende samenwerkingsagenda en heeft 
voldoende vertrouwen in de inhoud en uitvoering ervan. In de moties wordt 
verwezen naar verschillende rapporten en onderzoeken die niet bij hem bekend zijn 
en die het lastig maken om de moties te begrijpen. Hij deelt de zorgen van de 
indieners niet en vindt dat het stuk de raden voldoende handvatten geeft om mee 
te denken, te besluiten en invulling te geven aan de governance. Hij vraagt waarop 
het ter discussie stellen van de daadkracht en effectiviteit van de SGE is gebaseerd 
en hoe zich dat verhoudt tot het bestuursmodel.
Mevrouw Hartlief vraagt waar zij de effectiviteit van de SGE ter discussie stelt.
De heer Rooiiakkers verwijst naar de laatste zin van de motie.
Mevrouw Hartlief wil de effectiviteit optimaliseren.
De heer Rooijakkers vindt dat niet nodig.

Verwijzend naar hoofdstuk 7 merkt mevrouw Demmers op dat gezocht wordt naar 
een manier waarop de gemeenteraden nog beter hun werk kunnen doen. In de 
komende periode moet optimalisatie van inrichting en slagvaardigheid van de 
besluitvormingsprocessen meer nadrukkelijk op de agenda van het bestuurlijk 
platform komen staan. Het is de vraag hoe hier vorm aan wordt gegeven: een 
werkgroep oprichten vanuit negen gemeenten, waarbij Veldhoven het voortouw 
neemt of afwachten. Het rapport van BZK biedt daartoe mogelijkheden en de 
gemeente Eindhoven en het bestuurlijk platform zijn ook betrokken bij proeftuinen, 
maar daarover is nog te weinig gesproken met andere gemeenteraden. Zij heeft 
moeite met de overweging dat er geen overleg zou hebben plaatsgevonden met de 
raad en wijst erop dat de VSA-fractie hier ook niet om heeft gevraagd.
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De heer Hofman zegt dat regelmatig, ook bij andere gremia, is verzocht om 
behandeling in een openbare raadsbijeenkomst, zodat de standpunten voor 
iedereen duidelijk zijn.
Mevrouw Demmers wijst erop dat de raad het agenderingsrecht heeft. Het college 
kan de motie van D66 omarmen en stelt voor de opmerkingen van de VSA-fractie 
hierin mee te nemen. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen liggen, maar 
wel het gesprek te blijven voeren en samen de afstemming te blijven zoeken.
De heer Rooijakkers vraagt wat de toegevoegde waarde van zo'n werkgroep is, 
omdat het stuk al veel zekerheden bevat.

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

De heer Wiinands vindt het belangrijk dat de raad aan de voorkant kaders kan 
stellen. Met de toezegging van de portefeuillehouder trekt hij de motie in.

De heer Bijnen zegt dat het procesvoorstel is gevolgd zoals in het begin van het 
jaar is vastgesteld en hij vindt het vreemd dat daar nu pas opmerkingen over 
worden gemaakt.
De heer Wiinands merkt op dat er twee jaar geleden afspraken zijn gemaakt over 
het geven van terugkoppelingen. Hij is blij dat het verzoek om aan de voorkant in 
de raad kaders te stellen wordt meegenomen.

De motie van mevrouw Hartlief blijft ongewijzigd.

Tweede termijn

Voor wat betreft legitimiteit merkt de heer De Lepper op dat portefeuillehouders 
worden afgevaardigd naar de SGE en als zij de opdrachten van de raad niet 
uitvoeren, kunnen zij daarop worden aangesproken en zelfs weggestuurd.
De heer Hofman vraagt of hij de motie niet gaat steunen.
De heer De Lepper komt daar nog op terug. Hij heeft geen problemen met de 
mandatering aangezien het college het uitvoeringsorgaan is. Het is daarbij wel 
belangrijk dat de raad goede opdrachten verstrekt. Er is genoeg basis voor het 
voorstel, maar hij kan instemmen met de motie omdat daarmee verbetering kan 
worden aangebracht in de overlegstructuur.

De heer De Kort kan de motie steunen.

De heer Bolsius vindt dat het rapport zelf voldoende handvatten biedt om aan de 
slag te gaan. De raad zal zichzelf proactief moeten opstellen en zal daarom de 
motie niet steunen.

Met de motie wil mevrouw Hartlief extra aandacht vestigen op hoofdstuk 7 en, 
hoewel het vertrouwen in het college groot is, wil zij extra handvatten bieden om 
een en ander te kunnen verbeteren.

De heer Rooijakkers heeft voldoende vertrouwen in de agenda en governance zoals 
voorgesteld in hoofdstuk 7. Hij ziet dan ook geen reden om een werkgroep in te 
stellen.

♦♦♦4
Veldhoven
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De heer Kootkar stemt in met de agenda, omdat deze voldoende handvatten biedt 
om stappen te zetten in de richting van een goede samenwerking in de regio. Het is 
de taak van de raad om te zorgen voor voldoende legitimatie van besluiten die in 
gezamenlijkheid in de regio worden genomen en hij stemt daarom ook in met de 
motie. Deze spoort het college aan om de raad actief te betrekken en geeft 
meerwaarde aan het gezamenlijk optrekken in het ontwikkelen van een 
instrumentarium dat de democratische legitimatie verbetert.

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

De motie wordt aangenomen met 21 stemmen voor (D66, VSA, VVD, GBV, 
Samenwerkend Veldhoven) en 6 stemmen tegen (PvdA, CDA).

Mevrouw Demmers neemt het voorzitterschap weer over.

19. VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE (MvD) 17.119

Mevrouw Gielis is voorstander van een sterk pragmatische, proactieve en 
oplossingsgerichte sociale infrastructuur. De herijkte nota zou richtinggevend zijn 
voor de transformatie in het sociale domein en de gemeenschap als geheel centraal 
stellen. Daarom zouden nieuwe kaders in samenspraak worden geformuleerd en 
uitgewerkt in een praktische en uitvoeringsgerichte nota. De voorliggende visie is 
echter abstract en zeer algemeen en er ontbreekt een concrete breed 
maatschappelijke en richtinggevende uitvoeringsagenda.
De heer De Kort vraagt of mevrouw Gielis niet tevreden is over de visie of over de 
samenspraak.
Mevrouw Gielis heeft er vorig jaar al op gewezen dat het gevaar bestaat dat de 
visie te abstract wordt om tot een breed draagvlak te komen.
De heer De Kort vraagt of mevrouw Gielis van mening is dat het beleidsveld te 
groot is om in samenspraak op te stellen.
Volgens mevrouw Gielis kan samenspraak op verschillende manieren worden 
georganiseerd, bijvoorbeeld in kleiner verband aan de hand van thema's. Het 
beoogd effect was te komen tot een richtinggevende maatschappelijke 
uitvoeringsagenda die praktisch, proactief, probleemoplossend en persoonlijk is. 
Mevrouw Hartlief vraagt of daarmee niet te veel aan de voorkant wordt bepaald 
voor de mensen in het werkveld die met deze tool aan de slag moeten.
Mevrouw Gielis wijst erop dat er al een heel traject achter de rug is en dat het nu 
tijd is voor de volgende stap: een visie met heldere taken en rollen en een concrete 
uitvoeringsagenda.
Mevrouw Hartlief vindt dat afbreuk wordt gedaan aan de visie als de raad hier 
invulling aan gaat geven en alles gaat beschrijven in een uitvoeringsnota.
Bovendien is de voorliggende visie opgehaald in samenspraak.
Mevrouw Gielis verwijst naar het procesvoorstel waar vorig jaar mee is ingestemd. 
De heer De Lepper wijst erop dat uitvoering de volgende stap is waar het college 
aan de hand van deze visie mee aan de slag kan gaan.
Mevrouw Gielis verwijst naar de eind vorig jaar vastgestelde nota waarin 
afgesproken is in gemixte werkgroepen te gaan werken aan concrete 
transformatiethema's.
De heer De Lepper wil zich nu beperken tot de visie die vanavond voorligt.

♦♦♦4
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Mevrouw Gielis wijst erop dat er afspraken zijn gemaakt over beoogde 
doelstellingen en de voorliggende visie is te abstract en te weinig concreet.
De heer De Lepper zegt dat de visie het startpunt is; uitvoering moet een concrete 
invulling van de visie worden en dat is de volgende stap.
Volgens mevrouw Gielis nodigt de visie uit om opnieuw met elkaar in gesprek te 
gaan wat vertraging oplevert. Voorts wijst zij erop dat de wethouder heeft 
toegezegd om op een later moment in te gaan op het verzoek om een externe 
partij te laten onderzoeken hoe tevreden cliënten en professionals zijn over de 
ontwikkelingen in het sociale domein en waar verbeterpunten liggen.

Mevrouw Van den Berg vindt het stuk nog steeds vaag en weinig concreet, maar wil 
het een kans geven en zal er derhalve mee instemmen. Wel vraagt zij hoe wordt 
omgegaan met initiatieven die tegen het einde van het jaar worden voorgelegd, als 
het geld (bijna) op is.

Wethouder Van Dongen licht toe dat de transformatie in het sociale domein niet 
alleen bij de gemeente plaatsvindt, maar ook bij maatschappelijke partners, 
vrijwilligers en cliënten. Uitgangspunt bij alle plannen is dat deze tot uitvoering 
komen en een meerwaarde bieden. De visie voldoet aan de doelstellingen zoals 
geformuleerd in het procesvoorstel en de partners uit het veld die hebben 
bijgedragen aan de brede inhoudelijke samenspraakdiscussie zijn er enthousiast 
over. De inspiratiebox is bedoeld om alle maatschappelijke initiatieven een kans te 
geven om de kwaliteit te verbeteren.
Mevrouw Van den Berg verwijst naar de visie waarin staat dat bekeken wordt aan 
welke V's voorgelegde initiatieven voldoen en dat bijgeschaafd kan worden als er 
een tekort is.
Wethouder Van Dongen wijst erop dat het gaat om verbetering van de kwaliteit van 
maatschappelijke initiatieven en of wordt voldaan aan de vooraf gestelde doelen. 
Volgens mevrouw Van den Berg zal daarbij vaak een beroep worden gedaan op 
financiële middelen en zij vreest dat initiatieven in het nauw raken als het geld 
(bijna) op is.
Wethouder Van Dongen zegt dat de visie een overkoepelend instrument is. In de 
onderliggende nota zijn doelen afgesproken ten aanzien van de verdere uitwerking 
van specifieke beleidsvelden. Het brede traject dat is doorlopen, wordt door zowel 
gemeente als maatschappelijke partners gedragen, ook financieel. Om het 
transformatieproces niet aan de voorkant al te frustreren, komt er geen 
uitvoeringsplan. Bij doorontwikkeling van beleid worden de betreffende onderdelen 
tegen de visie aan gehouden. In het samenspraakproces is in het brede werkveld 
informatie opgehaald en er bestaat veel draagvlak voor deze visie. Zij ziet dan ook 
geen meerwaarde in een tevredenheidsonderzoek door een extern bureau zoals 
verzocht in de motie van de VSA-fractie.
Mevrouw Gielis vraagt of zij de eerder gedane toezegging intrekt, wat wethouder 
Van Dongen bevestigt.
Mevrouw Van den Berg vraagt of er wel een uitwerkingsnota komt van het 
gezondheidsbeleid, aangezien dat een wettelijke verplichting is.
Wethouder Van Dongen licht toe dat ook de Ggd uitgebreid betrokken is geweest 
bij het samenspraakproces. Er komt geen aparte nota gezondheidsbeleid; De 
uitwerkingszaken komen terug in de nota van de GGD over preventie, voorkoming 
en informatievoorziening.
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Tweede termijn

Mevrouw Gielis heeft signalen ontvangen van partijen die minder positief staan 
tegenover de voorliggende visie.
De heer Prinsen vraagt wie dat zijn, maar mevrouw Gielis wil geen partijen in 
diskrediet brengen. Zij wijst erop dat er een maatschappelijke agenda zou worden 
opgeleverd en deze visie blijft erg algemeen en weinig SMART geformuleerd. Als 
volksvertegenwoordiger wil zij zich hard maken voor het inrichten van een sociale 
infrastructuur met een sterke onderlaag en vraagt wanneer concrete, individuele en 
lokale zaken worden opgepakt.
De heer Bijnen benadrukt dat juist dit voorstel een lokaal label heeft.
Mevrouw Gielis verwijst naar de melding dat de visie wordt voorgedragen als best 
practice bij Binnenlands Bestuur en VNG.
Volgens de heer Bijnen betekent dat dat het college ervan overtuigd is dat er een 
goed voorstel ligt.
Mevrouw Gielis vraagt zich af of de Veldhovense inwoner die ondersteuning nodig 
heeft, gebaat is bij het indienen van dit voorstel als best practice. Zij wil 
oplossingen voor knelpunten uit het veld en noemt enkele individuele zaken die - 
zeker in samenspraak met andere partijen - gemakkelijk en snel zijn op te lossen. 
Wethouder Van Dongen wijst erop dat vanavond de visie voorligt. Signalen over 
individuele uitvoeringssituaties kunnen bij de wethouder worden gemeld en worden 
niet besproken in een raadsbijeenkomst. De gemeente Veldhoven maakt graag 
gebruik van andere best practices en met een minimale tijdsinvestering kan zij daar 
nu zelf haar steentje aan bijdragen.

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

20. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Zij wenst iedereen hele 
fijne feestdagen en kijkt uit naar het jaar 2018 waarin de gemeenteraads
verkiezingen plaatsvinden. Zij sluit de vergadering om 21.35 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 27 februari 
2018.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser mevr. A.M. Demmers
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