
Veldhoven
21-02-2017

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 21 februari 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.
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mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
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W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
G. L.C. Jonkers (GBV)
Mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

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

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
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: W.M.C.J. Hornman (D66)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Hij is trots op de voordracht van wethouder Ramaekers tot burgemeester 
van de gemeente Gulpen-Wittem. Hij feliciteert haar met deze voordracht en 
overhandigt haar een bloemetje. Wethouder Ramaekers bedankt iedereen voor de 
prettige samenwerking gedurende de laatste tien jaar. Zij kan haar hier opgedane 
ervaring goed gebruiken in haar nieuwe functie en nodigt iedereen uit om eens een 
kijkje te komen nemen in de gemeente Gulpen-Wittem. De installatie is voorzien 
voor begin mei.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

Mevrouw Van Pelt stelt voor om de behandeling van agendapunt 18 
(bestemmingsplan recreatiecentrum 't Witven) uit te stellen. Zij heeft meer tijd 
nodig om het antwoord op de gestelde vragen nader te bekijken.
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Wethouder Ramaekers heeft daar, net als 't Witven, geen probleem mee. Wel stelt 
zij voor om vragen vanuit de raad schriftelijk door te geven zodat deze kunnen 
worden doorgezet naar 't Witven. Zij licht toe dat er schriftelijke afspraken blijken 
te zijn uit 1988 en zij wil bekijken hoe actueel deze nog zijn.

De overige raadsleden steunen het voorstel van mevrouw Van Pelt.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 14 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Van Pelt bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 13 DECEMBER
2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Naar aanleiding van het bericht van de directeur van de KNVB van jongstleden 
zaterdag, waarin hij zich zorgen maakt over de amateurvoetbalclubs die moeite 
hebben om het hoofd boven water te houden, vraagt de heer De Kort of het college 
bekend is met de situatie van de Veldhovense voetbalclubs, hoe de situatie bij 
andere Veldhovense sportverenigingen is en welke inspanningen er worden verricht 
om het sportleven in Veldhoven bruisend te houden.

Wethouder Wijman antwoordt dat een algemene opmerking niet altijd zijn weerslag 
hoeft te hebben op de lokale situatie. De Veldhovense voetbalclubs zijn bloeiende, 
zelfstandige verenigingen die zich op een goede manier staande kunnen houden. 
Hem zijn geen urgente problemen bekend. In de visie Veldhoven beweegt' die op 
13 december 2016 door de raad is vastgesteld, wordt onder andere de rol en 
positie van de gemeente ten opzichte van sportverenigingen beschreven.

De heer Bijnen is verbaasd over deze vragen omdat het standpunt van de VVD- 
fractie ten aanzien van subsidiëring van sportverenigingen daar tegen indruist.
De heer De Kort heeft het Veldhovense verenigingsleven altijd een warm hart 
toegedragen.

Wethouder Van de Looij deelt mede dat hij van de provincie een schriftelijke 
bevestiging heeft ontvangen dat het actieve toezicht op de gemeente Veldhoven is 
opgeheven omdat de taakstelling van 2016 voor het huisvesten van statushouders 
ruimschoots is behaald.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van GBV-fractie over voortgang zwembad 
Naar aanleiding van de beantwoording benadrukt de heer Jonkers dat het 
belangrijkste doel blijft om een adequate zwemvoorziening te realiseren op een 
goede plaats, maar hij zou het zonde vinden om een goed gebouw te verwijderen
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dat in de toekomst mogelijk gebruikt zou kunnen worden voor andere doeleinden.
Hij vraagt dan ook of het realistisch is om in de eindafweging een alternatief op te 
nemen - inclusief kostenplaatje - waarbij de voormalige basisschool De Rank 
behouden blijft, zodat hier een weloverwogen besluit over kan worden genomen.

Wethouder Wiiman licht toe dat de adviesnota over het zwembad inmiddels naar de 
raad is gestuurd. Deze sluit aan op het voorstel van de werkgroep. Het 
centrumgebied wordt gezien als de directe omgeving van het huidige zwembad. Het 
is aan de raad om alle ruimtelijke en financiële afwegingen mee te nemen in de 
kaders.

Art. 42-brief van GBV-fractie over vuurwerkgebruik buitengebied
Omdat vandaag de beantwoording is verstuurd, stelt de voorzitter voor om deze
brief te behandelen bij de raadsvergadering van 7 maart.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'WILDWAL ONGENUMMERD' (NR) 17.015

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

9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZEELST. HERZIENING PETER ZUIDLAAN'
(NR) 17.007

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

10. EERSTE WIJZIGINGEN LEGESVERORDENING 2017 (PW) 16.126

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

11. AANPASSEN KWIJTSCHELDINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
(PW) 17.005

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

12. TOEWIJZING ZENDTIJD STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN
(PW) 17.001

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.
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13. ACTUALISEREN FINANCIEEL BELEID DOOR WIJZIGINGEN BBV-
VOORSCHRIFTEN (PW) 17.021

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

14. WIJZIGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP
REGIO EINDHOVEN - ERGON (MvD) 17.011

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

15. RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE 'SAMENSPRAAK = LOSLATEN IN
VERTROUWEN' (PW) 17.026

Mevrouw Gielis kan zich vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 
Ook kan zij zich vinden in het voorstel van het college om de rol van de raad te 
verduidelijken en hierover samen van gedachten te wisselen.

De heer Van den Oever zegt dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Ten 
aanzien van punt 5 merkt hij op dat het naïef is om er vanuit te gaan dat elke 
belangengroep ook een echte achterban vertegenwoordigt.

De heer Slegers kan zich vinden in de aanbevelingen en de reactie van het college. 
Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat de kaders duidelijk zijn en 
de rollen die de raad en de participanten vervullen.

Ook mevrouw Hartlief staat achter de aanbevelingen. Zij vindt het goed om niet op 
voorhand aan te nemen dat een belangengroep ook een echte achterban 
vertegenwoordigt en zij stelt voor om dit vooraf te verifiëren.

De heer Kootkar sluit zich hierbij aan. De bedoeling van punt 5 is dat er zicht blijft 
op de kwaliteit van belangengroeperingen en de wijze waarop zij hun achterban 
informeren en de reacties daarop terugbrengen in het samenspraakproces. Hij 
vraagt of het ambtelijk apparaat meer oog heeft voor dit proces en handvaten kan 
ontwikkelen ter ondersteuning hiervan.

Wethouder Wijman licht toe dat het voorliggende stuk een stuk van de raad is 
waarop het college een nuancering heeft aangegeven (aanbeveling 1 en 2). Hij 
vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij het samenspraakproces te betrekken. 
Daarom wordt bij het procesvoorstel al aangegeven wie er op welke wijze bij 
worden betrokken. Hij ziet het als een risico dat mensen die graag mee willen 
denken, al bij voorbaat niet meedoen omdat zij de terugkoppeling naar hun 
achterban niet waar kunnen maken.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis zegt dat vooraf afspraken worden gemaakt over het informeren van 
de achterban en als blijkt dat dat niet gebeurt, kan de raad alsnog ingrijpen.
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Volgens de heer Van den Oever is er geen sprake van een vertegenwoordiging als 
iemand individueel betrokken is. Hij vindt het naïef om aan te nemen dat elke 
groepering zijn achterban goed informeert maar als dat kan worden geregeld door 
middel van kaderstelling, kan hij zich daarin vinden.

De heer Bijnen sluit zich hierbij aan. Hij gaat ervan uit dat het op eenvoudige wijze 
mogelijk moet zijn om te verifiëren of iemand een bepaalde groepering 
vertegenwoordigt, zonder dat dit stagnerend, afwerend of vertragend werkt op het 
proces.

Ook de heer Slegers vindt het belangrijk om na te denken welke eenvoudige 
controle er mogelijk is om na te gaan of iemand een bepaalde groep 
vertegenwoordigt, zonder stagnatie of frustratie van het samenspraakproces.
De heer Van den Oever stelt voor om dit mee te nemen in de kaderstelling.
Ook de heer Hofman vindt dat er aandacht aan moet worden besteed, maar wijst 
op de titel van het rapport 'loslaten in vertrouwen' en dat betekent niet blijven 
controleren.
De heer Van den Oever vindt dat de raad ook niet naïef moet zijn.

Mevrouw Hartlief vindt de vraag gerechtvaardigd of iemand namens een organisatie 
spreekt of daarbij betrokken is, maar zij vindt het een goed idee om het mee te 
nemen in de kaderstelling.

De heer Rooijakkers kan zich vinden in het standpunt van de GBV-fractie en pleit 
voor een middenweg.

De heer Kootkar is geen voorstander van controle, want dat hoort niet bij 
vertrouwen. Hij vraagt een reactie van de wethouder of de gemeente actief aan 
procesbewaking kan doen en kan nagaan in hoeverre datgene wat van 
vertegenwoordigers van belangengroepen wordt verwacht, ook gerealiseerd wordt.

Wethouder Wijman vindt samenspraak een goed instrument voor de raad om tot 
een afgewogen standpunt te komen doordat hier een brede vertegenwoordiging 
vanuit de samenleving bij wordt betrokken. Het procesvoorstel bevat een paragraaf 
over de partijen die bij het samenspraakproces moeten worden betrokken en hij 
stelt voor om het daarin mee te nemen.
De heer Kootkar verzoekt de wethouder te reageren op zijn voorstel ten aanzien 
van de actieve rol die de gemeente zou kunnen vervullen bij de procesbewaking.
Volgens wethouder Wijman is een evenwichtige reflectie voldoende geborgd door 
de regisseurs die de stappen in het samenspraakproces voorbereiden, begeleiden 
en volgen. Als dat niet het geval is, kan dat aan de orde komen bij de evaluatie die 
na elk samenspraakproces plaatsvindt.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van de 
Rekenkamercommissie.

16. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'OERLE 2016' (NR) 16.112

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.
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17. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'WEIJERSEWEG 7' (NR) 17.009

De heer Hofman zegt dat naar aanleiding van dit bestemmingsplan een discussie 
over intensieve veehouderij heeft plaatsgevonden binnen de fractie.

Mevrouw Van der Grinten licht toe dat dit bestemmingsplan indirect leidt tot 
versterking van de intensieve veehouderij waarvan zij vanuit het oogpunt van 
gezondheid en duurzaamheid principieel tegenstander is. Zij betreurt het dat deze 
ondernemer niet in een eerder stadium is gewezen op de milieuvriendelijke en 
duurzame ambities van de gemeente Veldhoven en het bestaan van een subsidie 
verduurzaming veehouderij.
De heer Prinsen vraagt of mevrouw Van der Grinten op het bedrijf is gaan kijken of 
hier op een duurzame manier wordt ondernomen.
Mevrouw Van der Grinten zegt dat de uit de bijgevoegde rapporten blijkt dat hier 
sprake is van traditionele veehouderij zonder een vorm van verduurzaming.
De heer Prinsen kan zich niet voorstellen dat een boer kiest voor een vorm van 
ondernemen die niet past in deze tijd.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij mevrouw Van der Grinten geacht wordt tegen te hebben gestemd.

18. VASTSTELLEN BESTEMMINGPLAN 'UITBREIDING RECREATIECENTRUM 'T
WITVEN' (NR) 17.003

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende 
besluitvormende vergadering.

19. VASTSTELLEN NOTA VAN UITGANGSPUNTEN TEN BEHOEVE VAN
AMBITIEDOCUMENT RUIMTELIJKE KWALITEIT (NR) 17.023

De heer Engelen staat achter het voorstel van het college. Het voorstel biedt 
bescherming tegen overdaad aan diversiteit en stimuleert de zoektocht naar 
kwaliteit en geeft daarmee voldoende mogelijkheden om anders invulling te geven 
aan bouwen. Als regelgeving dienstverlenend en ondersteunend kan zijn in plaats 
van bepalend, staat het vernieuwing en/of innovatie niet in de weg.

De heer Prinsen vindt het jammer dat het college, ondanks de roep om 
deregulering, bij haar standpunt blijft. Ook heeft hij geen bevredigend antwoord 
ontvangen op de vraag wat de kwalitatieve ondergrens van ruimtelijke kwaliteit is.
Hij hoopt dat de andere fracties na de oordeelsvormende vergadering hebben 
nagedacht over het voorstel tot volledige afschaffing van de welstandstoets.
Aannemers en projectontwikkelaars zijn voorstander van het afschaffen van 
welstand en uit de weekmarktconsultatie blijkt dat meer dan de helft voorstander is 
van minder regels op het gebied van welstand. Meedenken, adviseren en faciliteren 
is de nieuwe gemeentelijke rol. Dat sluit ook aan bij de nieuwe Omgevingswet die 
uitgaat van minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, 
maatwerk en vertrouwen. Deze onnodige exercitie kost de bouwer geld dat hij 
beter zou kunnen gebruiken voor extra investeringen in duurzaamheid. Hij stelt 
daarom voor de welstand volledig af te schaffen, eventueel voor een bepaalde 
(proef)periode.

Veldhoven
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De heer Bolsius vindt het belangrijk om de karakteristieke kernen van de gemeente 
Veldhoven te behouden en wil daarom graag een vinger aan de pols houden.

Mevrouw Hartlief sluit zich aan bij de VSA-fractie. Welstandsvrij bouwen is niet 
bouwen zonder regels. Vooraf en in samenspraak toetsen zoals voorgesteld, vindt 
zij een goede manier om de kwaliteit in Veldhoven te behouden.

Tweede termijn

De heer Rooijakkers wil de kwaliteit borgen en vindt dat dit voorstel past bij de 
nieuwe Omgevingswet. Het is al een behoorlijke wijziging in de houding ten aanzien 
van dit soort trajecten en hij vraagt zich af wat het financieel en qua proces zou 
opleveren als de toets volledig achterwege zou worden gelaten.

De heer Prinsen vindt het jammer dat er niet meer steun is voor zijn voorstel, maar 
hij zal hier ook in de toekomst aandacht voor blijven vragen.

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

20. ZIENSWIJZE ACTUALISATIE REGIONAAL RISICOPROFIEL 2017 EN BELEID
VEILIGHEIDSREGIO BRABANT ZUIDOOST (JM) 17.017

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

21. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 20.30 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 28 maart 
2017.

De griffier, De voorzitter,

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