
Veldhoven
NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 26 september 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

♦♦♦4

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA) 
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)

W.P. Groenendijk (GBV)
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
J.W. Meijberg (PvdA)
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), A.G.C.M. van den Oever (VVD), P.J.M. 
Wijman (D66) en mevrouw H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBV), wethouders

Afwezig: P.A.C.M. Bijnen (GBV), J.A.H.M. Engelen (VSA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

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

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De heer Peters verzoekt een motie vreemd aan de agenda toe te voegen inzake het 
Pastoor Vekemansfonds.

De voorzitter stelt voor om dit te agenderen als agendapunt 17a.

3. TOELATING DE HEER J.W. MEIJBERG (PvdA) TOT DE RAAD 17.127

De heer Bolsius: 'Namens de commissie, in wier handen werden gesteld de 
geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de 
heer J.W. Meijberg, op dinsdag 26 september 2017 benoemd tot lid van de raad 
van de gemeente Veldhoven, rapporteert de raad van de gemeente Veldhoven dat 
hij bovengenoemde 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 J.W. Meijberg toe te laten als lid van de raad van de gemeente 
Veldhoven'.
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Veldhoven
De voorzitter: 'Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks nog 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 Meiiberg: 'Dat verklaar en beloof ik'.

De voorzitter feliciteert hem en overhandigt hem een bloemetje.

4. BENOEMING STEUNFRACTIELID DE HEER W.F. HOFMEESTER (PvdA) 17.128

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

De voorzitter feliciteert de heer Hofmeester met deze benoeming.

5. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 2 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Hartlief bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

6. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 11 JULI 2017
VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

♦♦♦4

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

7. INFORMATIERONDE

Cult Ä. Tumult
Mevrouw Van Pelt heeft vernomen dat tijdens Cult ŭ Tumult toch hardstyle muziek 
is gedraaid op het plein bij Odeon. Zij vraagt waarom er niet is gehandhaafd en of 
het wel zinvol is om dit te verbieden als er niet wordt gehandhaafd.

Wethouder Van de Looii heeft heel weinig klachten ontvangen over het evenement, 
maar hij betreurt het als er afspraken zouden zijn geschonden. Het evenement 
wordt in ieder geval uitgebreid geëvalueerd met de organisatie en hij zal dit aspect 
daarin meenemen.
Mevrouw Van Pelt vraagt of het niet belangrijk is als er geen klachten komen. 
Wethouder Van de Looii dacht dat het goed geregeld was en vindt het belangrijk 
dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Uit het aantal klachten blijkt in 
ieder geval niet dat er veel overlast is ervaren.

Mevrouw Van Pelt vraagt hoe de wethouder erop toeziet dat dit niet nogmaals 
gebeurt.
Wethouder Van de Looií zal er alles aan doen om de gemaakte afspraken te 
waarborgen.
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Veldhoven
Volgens de heer De Kort is het niet toegestaan om een hardstyle act te boeken, wat 
iets anders is dan een allround dj die incidenteel hardstyle draait en hij verzoekt de 
wethouder dit mee te nemen in de evaluatie.
De voorzitter wijst erop dat er alleen gelegenheid is voor aanvullende vragen.

De heer Rooijakkers vraagt of de afspraak 'gelijke monniken gelijke kappen' nog 
steeds van kracht blijft.
Wethouder Van de Looii bevestigt dat.

Kledinginzameling door het Pastoor Vekemansfonds
Wethouder Van den Oever merkt op dat de gemeente de intentie had om de 
kledinginzameling anders te organiseren en de opbrengsten ten goede te laten 
komen aan alle inwoners van Veldhoven. Toen gesprekken met het Pastoor 
Vekemansfonds niet tot overeenstemming leidden, hebben juristen uitgezocht wat 
de mogelijkheden waren. Na het zorgvuldig bestuderen daarvan zijn de gemeente 
en het Pastoor Vekemansfonds tot de conclusie gekomen dat de huidige wijze van 
inzameling in ieder geval tot 2021 in stand wordt gehouden. Dan lopen contracten 
af en worden alle afvalstromen opnieuw bekeken.

De heer Wijnands vraagt waarom het zo lang heeft geduurd. Aan de voorkant zijn 
kaders meegegeven, maar de raad is niet tussentijds geïnformeerd. De VSA-fractie 
heeft al sinds november 2016 een motie aangehouden.
Wethouder Van den Oever zegt dat er pas in juli een doorbraak is gekomen; eerder 
was er niets te melden.
De heer Hofman vraagt of het nog zin heeft om die motie in te dienen. Door 
aanpassing van de verordening - wat veel gemeenten doen - kan de inzameling 
ook op lange termijn op de huidige wijze worden voortgezet.
Wethouder Van den Oever zegt dat de gemeente in 2021 verplicht is om een brede 
aanbesteding te doen en daarin kan het Pastoor Vekemansfonds participeren.
De voorzitter stelt voor om aan het einde van de vergadering te beslissen of de 
motie vreemd aan de agenda wordt toegevoegd.

De heer Hornman vraagt de VSA-fractie wat het probleem is.
De heer Hofman antwoordt dat aan de voorzijde is meegedacht over kaders en 
oplossingen. Tussentijds is echter niemand geïnformeerd of erbij betrokken en dat 
betreurt hij. Hij is wel blij met de oplossing.

De heer Rooijakkers vindt het lastig om de consequenties hiervan te overzien en 
vraagt hoe dit terugkomt in de begroting.
Wethouder Van den Oever zegt dat hierover niets is opgenomen in de begroting.

8. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

9. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.
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10. TWEEDE KWARTAALRAPPORTAGE 2017 (PW) 17.103

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

11. RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE VELDHOVEN 'ONDERZOEK
RE-INTEGRATIEBELEID EN PARTICIPATIEWET' (RKC) 17.110

Mevrouw Gielis is blij met de uitkomst van het rapport. Met name het advies om 
meer informatie in detail en data te geven ondersteunt de raad in zijn 
controlerende taak.

Mevrouw Hartlief sluit zich hierbij aan. Het rapport geeft een duidelijk beeld hoe de 
Participatiewet in Veldhoven is geregeld.

De heer Meijberg vraagt waarom de praktijkroute niet in het rapport is opgenomen. 
Deze bredere subsidieregeling voor werkgevers is sinds dit jaar beschikbaar voor 
een grotere groep mensen uit de bijstand. Voorts vraagt hij wat er gebeurt met de 
doelgroepen die in het doelgroepenregister staan en met de jongeren die afkomstig 
zijn van het speciaal onderwijs en de praktijkschool. Het zou jammer zijn als de 
laatste groep op voorhand al uit het economisch proces wordt gehaald.

Wethouder Van Dongen wijst erop dat het aan de raad is om de doelstellingen zoals 
geformuleerd in de kadernota, verder aan te scherpen. Zodra de wet ten aanzien 
van beschut werken van kracht was, werd dit al als zodanig uitgevoerd. De 
verordening wordt daar nu op aangepast, samen met nog een aantal andere 
aanpassingen. De praktijkroute is een vorm van loonkostensubsidie en een regulier 
re-integratie-instrument dat regelmatig wordt toegepast. Bij beschut werken 
worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar geplaatst, 
terwijl bij maatschappelijke participatie mensen als vrijwilliger in een reguliere 
maatschappelijke organisatie worden geplaatst. Hoewel zij voorstander is van het 
laatste, worden beide arrangementen aangeboden, zoals vastgelegd is in de wet. 
Jongeren die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs of het 
praktijkonderwijs en als uitstroomprofiel ,arbeid' hebben, worden naar werk 
begeleid en daar zijn diverse mogelijkheden voor. Dit staat los van het 
arrangement maatschappelijke participatie. Het college heeft deze keer direct 
gereageerd op het rapport omdat de raad daarom had gevraagd. Zij stelt voor om 
de verordening hierop aan te passen als de raad dit ook voor de toekomst wil 
hebben.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis heeft al vaker gevraagd om, naast kaderstelling vooraf, de 
mogelijkheid tot bijsturing. Zij is dan ook blij met de aanbeveling van de 
Rekenkamercommissie om de informatievoorziening zodanig aan te passen dat 
bijsturing door de raad mogelijk is.

De heer Kaspers vraagt nog eens nadrukkelijk of de communicatie met diverse 
partijen beter kan.

Wethouder Van Dongen wijst erop dat de reguliere ,stuurinformatie' te vinden is in 
de P&C-cyclus, op basis van wettelijke zaken of afspraken uit het coalitieakkoord.

♦♦♦4
Veldhoven
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Veldhoven

Mevrouw Gielis geeft aan dat zij de uitkomsten van het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie herkend.
Wethouder Van Dongen merkt op dat de Rekenkamercommissie heeft 
geconstateerd dat de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting en 
waarover wordt gerapporteerd in de P&C-cyclus, raadsleden mogelijk onvoldoende 
inzicht geven. Zij wijst erop dat het aan de raad is om die doelstellingen aan te 
passen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het concept-raadsbesluit.

12. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'VELDHOVEN-NOORD. HERZIENING
MEERSTRAAT-HERTGANG' (AvdO) 17.105

De heer Hofman kan zich vinden in het bouwplan, maar verzoekt de wethouder om 
in overleg te kijken naar de verkeersveiligheid, waarbij hij vooral aandacht vraagt 
voor de afwikkeling van het bouwverkeer. Hij is teleurgesteld in de houding van de 
wethouder tijdens de oordeelsvormende vergadering en zijn reactie op het verzoek 
van de bewoners om een gesprek. Participatie is een belangrijk onderdeel van de 
nieuwe Omgevingswet en de wethouder gaf tijdens de oordeelsvormende 
vergadering niet de indruk bereid te zijn tot een gesprek met de bewoners. Hij 
verwacht dat hier alsnog gehoor aan wordt gegeven. Ook met aanpassingen kan 
worden voldaan aan de regels, kaders en normen.

Mevrouw Roosen is blij dat met dit plan tegemoet wordt gekomen aan de vraag 
naar kleinere woningen en sociale woningbouw. Omdat het niet aannemelijk is dat 
hier kinderrijke gezinnen zullen gaan wonen, zullen de mogelijk onveilige 
verkeersbewegingen naar de MFA niet of nauwelijks toenemen. De huidige 
verkeersafwikkeling wordt als een probleem ervaren, maar dat betekent niet dat 
het plan niet zou kunnen doorgaan. Door het parkeren vooral tussen de 
appartementsgebouwen te realiseren, wordt de openbare ruimte niet veel meer 
belast. Zij kan dan ook instemmen met het plan inclusief beeldkwaliteitsparagraaf.

De heer Slegers is blij met deze inbreidingslocatie, waardoor weer wat lucht komt 
ten aanzien van sociale huur(starters)woningen. Hij vindt het belangrijk dat de 
bezorgde signalen van de bewoners serieus worden genomen en niet schriftelijk 
worden afgedaan. Hij verzoekt de wethouder dan ook nogmaals dringend om met 
hen in gesprek te gaan, zelfs als er niet direct een oplossing is. Het plan steunt hij 
van harte.

De heer Hornman mist de antwoorden op de milieuaspecten over de plannen bij de 
reactie op de oordeelsvormende vergadering. Hij kan zich goed vinden in dit 
project, maar realiseert zich ook dat 40 auto's extra erg veel is, gezien de huidige 
verkeersproblematiek. Hij vraagt dan ook of het wellicht mogelijk is om afspraken 
te maken met de school over het halen en brengen van de kinderen door gebruik te 
maken van de nieuw te realiseren openbare parkeerplaatsen bij de woningen.

De heer Rooiiakkers kan instemmen met dit voorstel omdat er dringend behoefte is 
aan woningen in de sociale sector en omdat het plan uitgaat van inbreiding. Wel 
vindt hij het jammer dat er weinig is geluisterd naar de bewoners. Hij vraagt de 
wethouder dan ook om te bekijken wat er mogelijk is ten aanzien van het behoud
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♦m
van groen en of hij alsnog bereid is om verkeerskundige maatregelen te nemen als 
blijkt dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

De heer Kootkar wijst erop dat het bestemmingsplan uitgaat van maximaal 86 
woningen. Hij vraagt hoe de wethouder denkt te voorkomen dat de grotere 
appartementen als gevolg van de marktvraag worden opgesplitst en daarmee het 
maximum wordt overschreden. De locatie zou een visitekaartje voor Veldhoven 
kunnen zijn en hij vindt het dan ook jammer dat (half)ondergronds parkeren om 
financiële redenen niet langer wordt gevraagd. Hij betreurt de starre houding van 
de wethouder als er niet eens gesprekken met bewoners mogelijk zijn die zorgen 
hebben over hun eigen woonomgeving.

Wethouder Van den Oever is tijdens de oordeelsvormende vergadering geschrokken 
van de reacties van de insprekers over hun zorgen ten aanzien van dit plan en hij 
heeft geworsteld met de (on)mogelijkheden om hierover geen verwachtingen te 
scheppen. Extra woningen leiden tot extra verkeer maar, kijkend naar de 
verkeersafwikkeling en de veiligheid, verwacht hij niet dat er verkeers- technische 
aanpassingen nodig zijn. Mocht dat wel nodig zijn, dan zal hij dat afstemmen met 
de bewoners. Ook het bouwverkeer wordt zo veilig en weinig belastend mogelijk 
ingericht. Het is jammer dat hij de bewoners niet vanaf de start van het project 
heeft kunnen begeleiden, maar hij is graag bereid om alsnog met hen in gesprek te 
gaan. De vragen over 'nul op de meter' zijn beantwoord in de technische 
beantwoording. Het naar school brengen en ophalen van de kinderen zijn twee 
piekmomenten. Wellicht kan in overleg met school gezocht worden naar 
oplossingen.
Mevrouw Van Pelt wijst erop dat halen en brengen bij alle scholen tot 
verkeersonveilige situaties leidt en stelt voor om hier ook met andere scholen 
afspraken over te maken.
Wethouder Van den Oever is bekend met dit probleem en neemt het voorstel mee. 
De tijd zal leren hoe de 40 auto's extra zich bewegen gedurende de dag.
De heer Hornman stelt voor dat de ouders hun auto parkeren op de openbare 
(nieuwe) parkeerplaatsen en van daaruit hun kinderen naar school brengen. 
Wethouder Van den Oever bevestigt dat er buiten de piekmomenten voldoende 
parkeerplaatsen vrij zijn.
De heer Hornman vraagt hoe hoog de hagen worden.
Volgens wethouder Van den Oever kunnen deze zo hoog worden dat het blik uit het 
zicht is. Hij heeft de situatie ter plekke bekeken en is zeker bereid om de bewoners 
een nadere toelichting te geven. Met de projectontwikkelaar wordt contractueel 
vastgelegd wat er maximaal zal worden gebouwd.

Tweede termijn

De heer Hofman ziet het als de taak van de wethouder om het beleid uit te voeren 
en in overleg met de bewoners zaken te bekijken en te beoordelen. Hij is dan ook 
blij met de toezegging.

De heer Hornman heeft geen antwoord gevonden op zijn vraag over ^ul op de 
meter'.

De heer Rooijakkers hoopt dat de toezeggingen van de wethouder waar worden 
gemaakt.

Veldhoven
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Veldhoven
De heer Kootkar sluit zich hier graag bij aan. Wel wijst hij erop dat de bewoners 
geen behoefte hebben aan nadere uitleg, maar serieus genomen willen worden in 
hun bezwaren en meegenomen willen worden in het zoeken naar oplossingen.

De heer Slegers vindt het belangrijk dat de onrust bij de bewoners wordt 
weggenomen.

De heer Prinsen staat achter het bestemmingsplan. Hij heeft begrip voor het 
optreden van de wethouder in dit eerste, lastige dossier.

Wethouder Van den Oever zal de vraag van de heer Hornman schriftelijk 
beantwoorden. Hij wil samen met wethouder Van de Looij, die verkeer in zijn 
portefeuille heeft, in gesprek gaan met de bewoners.

Op verzoek van de heer Hornman schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na twee minuten.

De heer Hornman heeft 'nul op de meter' niet genoemd als voorwaarde, maar de 
wethouder opgeroepen om al het mogelijke te doen om zo vooruitstrevend mogelijk 
te zijn in de ontwikkeling van dit project.
Wethouder Van den Oever antwoordt dat op voorhand contractueel een EPC van 
0,4 is vastgelegd. In dit geval is geen hogere emissie mogelijk.

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

13. VERORDENING PARTICIPATIEWET (MvD) 17.065

De heer Bolsius kan zich vinden in deze aanpassing op vigerende wetgeving.

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

14. CONTINUEREN HUISVESTING MUZIEKSCHOOL AAN DE BOSSEBAAN (MvD)
17.089

De heer Wijnands vindt het prima als de muziekschool zonder beperkingen in het 
huidige gebouw kan blijven zitten, maar hij maakt zich zorgen over de 
bezuinigingen die gekoppeld zijn aan dit besluit. Hij vraagt zich dan ook af of de 
bibliotheek, de muziekschool, 't Oude Slot en de Schalm zich in de nabije toekomst 
geen zorgen hoeven te maken over vergaande bezuinigingen en huisvesting. Ook 
vraagt hij of verdere bezuinigingen, aangaande de 800.000 euro van de baan zijn. 
Ten aanzien van de herontwikkeling aan de Bossebaan is verwezen naar de kaders 
uit de Structuurvisie, maar hij kan deze daar niet vinden. Hij vraagt dan ook wat 
die kaders zijn en wanneer de herontwikkeling van deze locatie aan de orde is.

Hoewel de heer Van Doren teleurgesteld is in voorliggend voorstel, is het belangrijk 
dat er nu duidelijkheid komt voor de muziekschool. Hij kan er dan ook mee 
instemmen.
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Ook de heer De Kort is teleurgesteld in het gelopen traject, maar hij vindt het 
belangrijk om nu vooruit te kijken en de onzekerheid bij de instellingen en de 
medewerkers weg te nemen.

De heer Slegers kan het proces geen schoonheidsprijs geven. Niet alleen het feit 
dat partijen die hard hebben gewerkt om tot een goede oplossing te komen, door 
het college terug zijn gestuurd naar de oude situatie, maar ook de portefeuillewissel 
is slecht gevallen bij hem. Op dit moment staat de eerste verdieping van de 
bibliotheek leeg, wat leidt tot huurderving. De muziekschool zit, na haar 
reorganisatie, in een te ruim jasje, en hij vraagt dan ook of de muziekschool een 
toekomstbestendig perspectief kan worden geboden. De financiële consequenties 
komen pas in de derde kwartaalrapportage aan de orde en zijn derhalve nog steeds 
ongewis. Hij vraagt wat de gevolgen zijn ten aanzien van de verkoop van het pand 
aan de Bossebaan en de ontwikkelingen in dat gebied. Ook vraagt hij of de 
muziekschool groen licht krijgt om zich voor altijd te kunnen vestigen op de huidige 
locatie, ongeacht de financiële consequenties in de derde kwartaalrapportage.

Ook mevrouw Van Pelt is niet blij met de wijze waarop het proces is verlopen, maar 
zij vindt het wel belangrijk om realiteitszin te betrachten door het ingezette proces 
nu te stoppen. De raad vond zorgvuldigheid belangrijk en daarom is er veel tijd en 
energie gestoken in het creëren van draagvlak. Er zijn stappen gezet om tot 
bezuinigingen te komen en alle partijen hebben constructief meegewerkt. De raad 
heeft echter de consequenties van bepaalde keuzes niet goed ingeschat, zoals de 
kosten die horen bij scenario 4. Om niet in te leveren op kaders kon niet worden 
bezuinigd op de activiteiten. Nu blijkt dat het taakstellend budget voor de 
verhuizing niet haalbaar is, is er geen andere keuze dan deze niet door te laten 
gaan.

De heer Rooijakkers is blij dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de instellingen, 
de medewerkers en de gebruikers. Hij is tevreden met het behoud van de 
muziekschool in het gebouw aan de Bossebaan. Gebouwen zoals MFA's lenen zich 
niet voor muziekonderwijs en het opnieuw onderzoeken van mogelijkheden in 
leegstaande gebouwen ziet hij niet zitten. Hij is minder te spreken over de wijze 
waarop dit dossier is verlopen. Er zijn grote inschattingsfouten gemaakt en 
verwachtingen gecreëerd die niet zijn uitgekomen: de investering blijkt te hoog en 
de planning is niet gehaald. Hij is teleurgesteld dat er geen bezuiniging op 
huisvesting is gerealiseerd, er geen verhuizing plaatsvindt, er geen Speel-O-Theek 
meer is op een mooie locatie en de eerste etage van de bibliotheek al een jaar leeg 
staat.

De heer Kootkar wijst erop dat de nieuwe vastgoedstrategie een goede toetssteen 
zou zijn geweest voor de huisvesting van de muziekschool. Er is een doel 
vastgesteld en het instrument had kunnen worden gebruikt om een alternatieve 
locatie voor de muziekschool te vinden of om nieuwe initiatieven onder te brengen 
in het gebouw als zodanig. Hij ziet het als een gemiste kans dat de raad het college 
hier niet op heeft gewezen. Alle besluiten die de raad neemt over dit onderwerp 
hebben direct gevolgen voor de ontwikkeling van het terrein aan de Bossebaan. 
Mevrouw Van Pelt merkt op dat het voorliggende voorstel continuering op de 
huidige locatie behelst. Alternatieven zullen leiden tot een gat in de begroting.
De heer Kootkar licht toe dat elke ontwikkeling op de Bossebaan wordt gefrustreerd 
door de aanwezigheid van de muziekschool en gaat ten koste van de kwaliteit van
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het te ontwerpen terrein. Ook de grondopbrengst komt daarmee te vervallen.
De vraag van de heer Wijnands was gericht op het meepraten over de 
ontwikkelingen aan de Bossebaan.
Volgens de heer Van Doren is het inboeten op kwaliteit een aanname.
Voor de heer Kootkar is het duidelijk dat het integraal ontwikkelen van het terrein 
de kwaliteit ervan ten goede zou komen. Hij stelt voor om het voorliggende 
voorstel zodanig te wijzigen dat verhuizing van de muziekschool naar de bibliotheek 
definitief wordt uitgesloten. Dat geeft de raad voor de langere termijn de 
gelegenheid om goed na te denken over een locatie. Wellicht is een ontwikkeling op 
de Bossebaan mogelijk die tegelijkertijd ruimte biedt aan de muziekschool.
De heer Slegers wijst erop dat de muziekschool al 2,5 jaar in onzekerheid leeft. Hij 
wil daarom van de wethouder weten of de muziekschool op de huidige locatie kan 
blijven zitten en haar toekomstvisie verder kan uitbreiden.
Mevrouw Hartlief mist de conclusie van het toetsingskaders waarmee de heer 
Kootkar zijn betoog begon.
De heer Prinsen wijst erop dat de heer Kootkar twee alternatieven zou voorleggen. 
Voor de Kootkar wegen zowel de belangen van de Veldhovenaren als van de 
medewerkers van de muziekschool erg zwaar. Hij hoopt dat door op korte termijn 
te kiezen voor de Veldhovenaren, de belangen van de (medewerkers van de) 
muziekschool op lange termijn ook gediend zijn. De raad maakt geen voorstellen en 
hij reageert op een voorstel van het college met de opmerking dat hij het betreurt 
dat er geen gebruik is gemaakt van de vastgoedstrategie.
De heer Saris vindt dat de heer Kootkar de indruk heeft gewekt dat hij met twee 
alternatieven zou komen.
De heer Rooijakkers is op zoek naar de motivering.
Als voorbeeld geeft de heer Kootkar aan dat de benedenverdieping van het 
gemeentehuis zou kunnen worden ingericht voor de bibliotheek. Bij de gemeente is 
geen behoefte meer aan grote inloopruimtes en de bibliotheek is beter zichtbaar en 
bereikbaar door de ligging aan het Meiveld. Daarmee komt het gebouw van de 
bibliotheek vrij en dat zou geschikt gemaakt kunnen worden voor de muziekschool, 
waarbij ook de burgerhal zou kunnen worden betrokken.

Ook wethouder Van Dongen is niet blij met de wijze en de termijn waarop het 
proces is verlopen. Wellicht hadden zaken aan de voorzijde beter geregeld moeten 
worden, maar het is nu zaak om vooruit te kijken. Wat het college betreft kan de 
muziekschool op de huidige locatie blijven zitten en hoeft zij zich geen zorgen te 
maken over verdere bezuinigingen. Daarmee wordt een bezuiniging van 673.000 
euro geaccepteerd in plaats van de geplande 800.000 euro. Dit verschil wordt 
boekhoudkundig verwerkt in de derde kwartaalrapportage. De financiële 
consequenties liggen nu voor. De vraag over de kaders uit de Structuurvisie is te 
technische om nu te kunnen beantwoorden. De Structuurvisie is het uitgangspunt 
voor ontwikkeling van deze locatie en het voorstel van de vastgoedontwikkelaar 
wordt daaraan getoetst.
De heer Wijnands vraagt of dat raadsbreed aan de voorkant wordt besproken. 
Volgens wethouder Van Dongen valt dat onder uitvoering en is het daarmee een 
zaak van het college.
Volgens de heer Hofman is het aan de raad om kaders aan te geven en voor deze 
ontwikkeling zijn er geen kaders gesteld. Hij zou het onderwerp daarom willen 
agenderen voor bespreking in de raad.
Dat is aan de raad volgens wethouder Van Dongen. Als het raadsvoorstel vandaag 
wordt aangenomen, gaat het college verder in gesprek met de ontwikkelaar en zal 
de raad eind van het jaar/begin volgend jaar een voorstel worden voorgelegd. De
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bezuinigingsopgave voor de instellingen was een bezuiniging op de subsidies en de 
muziekschool hoeft niet extra te bezuinigen omdat ze nu niet wordt geherhuisvest. 
De leegstand en het gemis aan huurinkomsten worden beschouwd als frictiekosten 
ten laste van de gemeentelijke exploitatierekening.
De heer Slegers zegt dat de muziekschool zaken heeft afgestoten met het oog op 
de verhuizing en daarmee ruim in het jasje zit wat betreft het huidige pand. 
Wethouder Van Dongen zegt dat het grootste probleem is dat het gebouw slechts 
enkele uren van de dag volledig wordt gebruikt. Samen met andere partijen en 
de vastgoedontwikkelaar wordt bekeken hoe het gebouw efficiënter kan worden 
benut. De uitgangspunten van de maatschappelijke vastgoedstrategie zijn gericht 
op het intensiveren van ruimtegebruik en wordt hierin meegenomen, alhoewel deze 
strategie specifiek gericht is op nieuwe verzoeken.
De heer Kootkar mist die afweging in het raadsvoorstel. Overigens wijst hij erop dat 
de wethouder tijdens de discussie hierover heeft toegezegd dat ook bestaande 
initiatieven hierin zouden worden betrokken.
De heer Slegers heeft de afgelopen 2,5 jaar te vaak gehoord dat hij geduld moest 
hebben en dat wil hij nu voorkomen. Hij wil weten wat de plannen zijn.
Wethouder Van Dongen heeft dit dossier op 12 juni jongstleden overgenomen. 
Daarbij zijn toezeggingen gedaan en nagekomen. De subsidie voor de muziekschool 
wordt aangepast aan de nieuwe huurstelling. Er zijn geen andere financiële 
onzekerheden of onduidelijkheden.
Toch heeft de heer Slegers twijfels over de cijfers die zijn aangeleverd. De raad 
moet nu een besluit nemen en daarna de derde kwartaalrapportage afwachten. 
Wethouder Van Dongen benadrukt dat de cijfers vastliggen en boekhoudkundig 
worden verwerkt zoals in het raadsvoorstel staat. Daarin is ook expliciet 
opgenomen dat de strategische vastgoedvisie niet van toepassing is, ook al zijn de 
standaard uitgangspunten wel meegewogen richting de toekomst. Met dit voorstel 
worden weliswaar de grondopbrengsten gemist, maar vervalt ook de investering in 
de verbouwing. Er ligt nu een prima oplossing en zij ontraadt daarom een wijziging 
van het raadsvoorstel.

Op verzoek van de heer Rooijakkers schorst de voorzitter de vergadering en 
heropent deze na tien minuten.

Tweede termijn

De heer Wijnands is niet gerustgesteld door de beantwoording. Volgens het 
raadsbesluit moet er nog een en ander worden onderzocht en zijn de financiële 
consequenties zeker niet duidelijk. Eigenlijk wordt er geen nieuw besluit genomen, 
maar komt de raad terug op de oorspronkelijke situatie.
Mevrouw Van Pelt vraagt hem iets concreter te zijn.
De heer Wijnands verwijst daarvoor naar zijn bijdrage tijdens de oordeelsvormende 
vergadering.
De heer Saris licht toe dat er 121.000 euro minder wordt bezuinigd en dat de 
investering in de verbouwing van de bibliotheek vervalt.
De heer Wijnands verwijst naar het raadsvoorstel waarin staat dat de financiële 
consequenties nog nader worden onderzocht.
De heer Saris vraagt welke consequenties dat dan zijn, want er gaat niets 
veranderen.
De heer Slegers vraagt waarom die zin dan is opgenomen in het raadsvoorstel.
De heer De Lepper merkt op dat deze begrotingswijzigingen altijd worden verwerkt 
in de kwartaalrapportage.

♦♦♦4
Veldhoven
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De heer Sleaers vindt dat de omgekeerde volgorde. Op basis van het gelopen 
proces is hij toch wat terughoudend om nu iets te besluiten wat financiële 
consequenties kan hebben voor de derde kwartaalrapportage en waarvan 
aangenomen moet worden dat er verder niets wijzigt.
Volgens de heer De Lepper is het de standaardvolgorde om eerst een raadsbesluit 
te nemen en daarna de cijfers te verwerken in de begrotingsstukken.
De heer Slegers vindt het logisch om eerst te kijken of er wel geld beschikbaar is 
voor een geplande investering en niet andersom.
De heer De Lepper zegt dat de financiële consequenties worden verwerkt zodra de 
raad een besluit heeft genomen.
Mevrouw Van Pelt verwijst nog naar het financiële overzicht dat de wethouder nog 
heeft nagezonden.
De heer Jonkers vraagt de wethouder om een en ander toe te lichten.
De heer Wijnands is blij met de opmerking van de wethouder dat het handig was 
om de bezuiniging eerst in te boeken en dan pas uit te voeren en hij hoopt dan ook 
dat de raad bij de ontwikkelingen aan de Bossebaan aan de voorzijde wordt 
meegenomen en mee mag praten. De PvdA-fractie zal namens Samenwerkend 
Veldhoven, VSA en een deel van de CDA-fractie een motie van afkeuring indienen.

De heer Van Doren vindt het belangrijk om nu alle onzekerheden weg te nemen en 
hij kan dan ook niet instemmen met het voorstel om het raadsbesluit te wijzigen.
Hij had van de heer Kootkar alternatieven verwacht en is dan ook teleurgesteld dat 
hij slechts een voorbeeld heeft genoemd, wat vandaag niet verder wordt 
besproken.

De heer Slegers zal het proces aandachtig volgen. Hij wil als raad aan de voorzijde 
meedenken en samen met het college optrekken gedurende het hele proces, zodat 
hij kan ingrijpen als dat nodig mocht zijn.

Om de muziekschool niet langer in onzekerheid te laten is mevrouw Van Pelt geen 
voorstander van aanpassing van het raadsbesluit. Zij wil de ontwikkeling verder 
overlaten aan de projectontwikkelaar.

De heer Rooiiakkers dient, namens de fracties van Samenwerkend Veldhoven, VSA 
en een deel van de CDA-fractie de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 26 september 
2017,

kennis genomen hebbend van het voorstel van het college om de muziekschool te 
continueren aan de Bossebaan;

overwegende dat:
» het besluit tot een bezuiniging van 800.000 euro op de vier culturele instellingen 

al op 12 november 2013 is genomen;
» daarmee al voorafgaand aan de verkiezingen in 2014 bekend was wat één van 

de belangrijkste opdrachten zou zijn in de nieuwe raadsperiode;
» er in de afgelopen 3,5 jaar vele oplossingen de revue zijn gepasseerd en 

besluiten zijn genomen over de wijze waarop de bezuiniging zou worden 
gerealiseerd;

» twee jaar na de vastgestelde bezuinigingsopdracht de raad uiteindelijk op 
15 december 2015 heeft ingestemd met het voorstel van het college om, ter
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uitvoering van deze bezuiniging, de muziekschool te verhuizen naar de 
bibliotheek met als taakstellend budget een bedrag van C 1.500.000,-;

» op 20 januari 2017 nog is gesproken over de stand van zaken in dit dossier en er 
vele bezorgde signalen waren over de haalbaarheid van dit plan;

» de vier culturele instellingen met veel inzet en betrokkenheid uitvoering hebben 
gegeven aan de voorliggende opdracht;

• op 2 mei 2017 het college een brief aan de raad doet toekomen waarin ze de 
raad verzoekt om het financiële kader van C 1.500.000 voor het huisvesten van 
het muziekonderwijs in het gebouw van de bibliotheek alsnog te verruimen 
zonder daar een plafond (maximumbedrag) aan toe te kennen;

^ De toenmalige portefeuillehouder - Piet Wijman - in de raadsvergadering van 
12 juni 2017 zijn verontschuldigingen aanbood en de portefeuille huisvesting 
muziekschool in de bibliotheek overdroeg aan portefeuillehouder Van Dongen;

^ vervolgens op 26 september 2017 een besluit voorligt om alsnog de
muziekschool te continueren aan de Bossebaan en het dossier daarmee weer 
volledig terug bij af is;

^ de oorspronkelijke doelen om te komen tot een bezuiniging van C 800.000 op de 
vier culturele instellingen per 2018, een centrale ligging van het culturele 
aanbod, en herontwikkeling van de muziekschool aan de Bossebaan niet worden 
gerealiseerd;

• er intussen wel veel kosten zijn gemaakt en de eerste etage van de bibliotheek al 
geruime tijd leeg staat (zonder daarover huur te ontvangen);

^ dit hele proces na 3,5 jaar daarmee als volkomen mislukt mag worden 
beschouwd en veel te naïef en optimistisch is ingestoken;

spreekt zijn afkeuring uit over de wijze waarop het college het proces heeft geleid;

en gaat over tot de orde van de dag."

Deze motie verrast de heer Saris en hij vraagt een reactie van de wethouder.
De heer Van Doren begrijpt niet waarom de heer Rooijakkers niet mag terugkijken 
en daarom een motie van afkeuring indient.
De heer Rooijakkers vindt het te kort door de bocht om niet terug te kijken. Hij 
vindt het belangrijk om de vinger op de zere plek te leggen en ervan te leren. 
Mevrouw Van Pelt zegt dat een aantal overwegingen ook de raad verwijtbaar is.

Als de vastgoedstrategie wel is gebruikt en gebruikt gaat worden, mist de heer 
Kootkar de afwegingen hiervan in het raadsvoorstel. Bovendien heeft de wethouder 
toegezegd om hier ook bij bestaande initiatieven rekening mee te houden. 
Verwijzend naar het project in de Meerstraat waarover vanavond is besloten, vindt 
hij dat raadsleden over voldoende kennis beschikken om hierover te besluiten, ook 
als zij geen projectontwikkelaar zijn.
Mevrouw Van Pelt vindt het geen probleem te besluiten over een kant-en- 
klaarvoorstel, maar wil geen uitspraak doen over een voorstel dat er nog niet is.
De heer Kootkar denkt dat, wanneer de raad een oordeel kan geven over de 
eindfase, hij zich ook een beeld kan vormen over de fase ernaartoe.
Mevrouw Van Pelt verwijst naar Eindhoven, waar voldoende wordt ontwikkeld 
vanuit bestaande gebouwen.
Het is volgens de heer Kootkar geen ideale situatie als een nog te ontwikkelen 
terrein een gebouw bevat waarmee rekening moet worden gehouden.
De heer Hofman merkt op dat in oktober een voorstel voor de ontwikkeling van de 
Bossebaan is toegezegd.
De heer Kootkar is de enige fractie die überhaupt een alternatief voorlegt.

♦♦♦4
Veldhoven

12



De heer Van Doren zegt dat in de oordeelsvormende vergadering alternatieven zijn 
toegezegd, maar hij legt nu alleen een voorbeeld voor.
De heer Kootkar legt een alternatief voor dat als voorbeeld moet worden 
beschouwd, maar hij wil daar geen theoretische discussie over aangaan.
Volgens mevrouw Van Pelt slaat de heer Kootkar hier de plank mis.

Wethouder Van Dongen licht toe dat eventuele financiële consequenties als gevolg 
van vastgoedontwikkeling alleen maar positief kunnen zijn, omdat nu wordt 
uitgegaan van de slechtst mogelijke situatie (alleen muziekschool in gebouw aan 
Bossebaan). De herontwikkeling van de Bossebaan zou in oktober worden 
besproken als de muziekschool op deze locatie zou verdwijnen en dat is ook als 
zodanig toegelicht in de beantwoording door het college. Wel zal er in oktober een 
informatienota worden gestuurd over het te volgen proces. Het is aan de raad om 
deze te agenderen of niet. Ook het college betreurt het proces zoals dat is 
verlopen, maar een motie van afkeuring vindt zij te ver gaan. Zij heeft met name 
moeite met de laatste bullet.

Op verzoek van de heer Jonkers schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na tien minuten.

De heer Jonkers merkt op dat de motie is aangepast na overleg met de andere 
fracties.

De heer Rooijakkers leest de aangepaste motie voor.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 26 september 
2017,

kennis genomen hebbend van het voorstel om de muziekschool te continueren aan de 
Bossebaan;

overwegende dat:
» het besluit tot een bezuiniging van 800.000 euro op de vier culturele instellingen 

al op 12 november 2013 is genomen;
» daarmee al voorafgaand aan de verkiezingen in 2014 bekend was wat één van 

de belangrijkste opdrachten zou zijn in de nieuwe raadsperiode;
» er in de afgelopen 3,5 jaar vele oplossingen de revue zijn gepasseerd en 

besluiten zijn genomen over de wijze waarop de bezuiniging zou worden 
gerealiseerd;

» twee jaar na de vastgestelde bezuinigingsopdracht de raad uiteindelijk op 
15 december 2015 heeft ingestemd met het voorstel van het college om, ter 
uitvoering van deze bezuiniging, de muziekschool te verhuizen naar de 
bibliotheek met als taakstellend budget een bedrag van 1,5 miljoen euro;

» op 20 januari 2017 nog is gesproken over de stand van zaken in dit dossier en er 
vele bezorgde signalen waren over de haalbaarheid van dit plan;

» de vier culturele instellingen met veel inzet en betrokkenheid uitvoering hebben 
gegeven aan de voorliggende opdracht;

• op 2 mei 2017 het college een brief aan de raad doet toekomen waarin ze de 
raad verzoekt om het financiële kader van 1,5 miljoen euro voor het huisvesten 
van het muziekonderwijs in het gebouw van de bibliotheek alsnog te verruimen 
zonder daar een plafond (maximumbedrag) aan toe te kennen;
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» de toenmalige portefeuillehouder - Piet Wijman - in de raadsvergadering van 

12 juni 2017 zijn verontschuldigingen aanbood en de portefeuille huisvesting 
muziekschool in de bibliotheek overdroeg aan portefeuillehouder Van Dongen;

» vervolgens op 26 september 2017 een besluit voorligt om alsnog de 
muziekschool te continueren aan de Bossebaan;

» de oorspronkelijke doelen om te komen tot een bezuiniging van 800.000 euro op 
de vier culturele instellingen per 2018, een centrale ligging van het culturele 
aanbod, en herontwikkeling van de muziekschool aan de Bossebaan niet volledig 
worden gerealiseerd, maar er door de instellingen beleidsinhoudelijk veel bereikt 
is;

» er intussen wel veel kosten zijn gemaakt en de eerste etage van de bibliotheek al 
geruime tijd leeg staat (zonder daarover huur te ontvangen);

» dit hele proces te lang geduurd heeft;

spreekt zijn treurnis uit over de wijze waarop het proces is doorlopen en de 
communicatie door het college richting de raad is uitgevoerd;

en gaat over tot de orde van de dag."

Wethouder Van Dongen kan de motie overnemen als het verzoek als volgt wordt 
aangepast: waarop het proces gezamenlijk is doorlopen../

Alle fracties kunnen zich hierin vinden.

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

De motie wordt unaniem aangenomen.

15. AUTORISEREN GBA-V VOOR ZUIDOOST BRABANT (HvdL) 17.083

De heer Rooijakkers is blij met de antwoorden op de vragen over het waarborgen 
van de privacy.

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

16. RESULTAAT BESTEMMEN VAN DE METROPOOLREGIO EINDHOVEN (MRE)
(HvdL) 17.107

Volgens mevrouw Hartlief was het niet nodig om dit onderwerp te agenderen voor 
deze raadsvergadering. Zij is er voorstander van om geld te bestemmen voor 
Brainport.

De heer Wisgerhof heeft dit onderwerp laten agenderen omdat er geen inzicht was 
in waar het positieve resultaat uit was ontstaan. De exploitatie is negatief, maar 
door vrijval van de bestemmingsreserves ontstaat er toch een positief resultaat. Hij 
kan daarom instemmen met het voorstel.

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

♦♦♦4
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17. CONCEPTREACTIE EVALUATIE BESTUURLIJKE SAMENWERKING

METROPOOLREGIO EINDHOVEN (MRE) (HvdL) 17.115

De heer Jonkers kan zich vinden in de conceptbrief. Uit het evaluatierapport blijkt 
dat gemeentes verschillend denken over de samenwerking en de status van de MRE 
en hij verzoekt het dagelijks bestuur daarom om de status van dit 
samenwerkingsverband regionaal nog eens goed onder de aandacht te brengen.

De heer De Kort concludeert uit dit pittige rapport dat de samenwerking binnen de 
MRE los zand is en hij vindt het belangrijk dat iedereen dezelfde richting op gaat.

De heer Bolsius constateert een spanningsveld tussen macro 
(samenwerkingsverband) en micro (gemeenteraden). Alle gemeenten worstelen 
met de democratische legitimiteit, maar het is belangrijk om de horizon op de lange 
termijn te zien. Er ligt een gedegen rapport en hij kan zich vinden in de 
conceptreactie.

Mevrouw Hartlief is voorstander van goede samenwerking en herkent de 
aantekeningen die in het rapport worden gemaakt ten aanzien van de MRE. Het is 
belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan en zij kan zich dan ook vinden in 
het verzoek van de heer Jonkers om iedereen nog eens duidelijk te maken waar 
MRE voor staat.

Wethouder Van de Looij erkent dat bij alle betrokkenen duidelijk moet zijn dat de 
neuzen dezelfde kant op moeten staan en dat heeft hij aangegeven bij de evaluatie 
en verwoord in de conceptreactie. Hij onderschrijft de oproep vanuit de raad.

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

17a. MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA: PASTOOR VEKEMANSFONDS

De heer Wijnands neemt de motie terug en hoopt dat het fonds ook na 2021 zijn 
werkzaamheden kan continueren.

18. SLUITING

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering om 
22.35 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 24 oktober 
2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser W.P. Groenendijk
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