
Veldhoven
NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 28 maart 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

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)
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: mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA), P.A.C.M. Bijnen (GBV)

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 1 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Saris bij eventuele 
stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 21 FEBRUARI
2017 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.
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5. INFORMATIERONDE

Naar aanleiding van de brief van de Statenfractie Partij voor de Dieren inzake de 
ontwerpwijziging Verordening Ruimte vraagt mevrouw Van der Grinten of deze in 
het college is behandeld en wat de opvatting van het college hierover is.

Wethouder Ramaekers antwoordt dat de verordening ambtelijk is bekeken op 
inhoudelijke onjuistheden. Die lijken er niet in te staan en het college ziet dan ook 
geen reden om een zienswijze in te dienen. De gemeente dient geen zienswijze in 
over politiek-inhoudelijke keuzes, maar het staat de raad of andere 
belanghebbenden vrij om dat wel te doen.
Mevrouw Van der Grinten wijst erop dat de termijn te kort is om dit onderwerp te 
behandelen in een geplande raadsbijeenkomst en zij vraagt hoe dit in de toekomst 
kan worden verbeterd.
Wethouder Ramaekers antwoordt dat de provincie is gehouden aan bepaalde 
terinzagetermijnen. Als de raad in die periode niet bijeenkomt is het mogelijk om 
een extra vergadering te beleggen, maar fracties kunnen ook eigenstandig een 
politiek-inhoudelijke zienswijze indienen.
Mevrouw Van der Grinten heeft een zienswijze opgesteld en zal deze buiten de 
vergadering om delen met de andere raadsfracties en het college.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'VELDHOVEN-DORP 2017' (NR) 17.039

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

9. BIJSTELLEN KADERS ONDERZOEK ZWEMBAD (PW) 17.027

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

10. VASTSTELLEN KADERNOTA GRONDBELEID 2017 (PW) 17.033

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

11. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'UITBREIDING RECREATIECENTRUM
'T WITVEN' (NR) 17.003

De heer Engelen kan zich vinden in het voorliggende voorstel omdat deze 
ontwikkeling goed is voor de gemeente Veldhoven en omgeving. De wereld 
verandert en er hoeven dan ook geen consequenties te worden verbonden aan het
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voorstel om de recreatieplas niet meer algemeen toegankelijk te maken, ondanks in 
het verleden gemaakte afspraken hierover.

Ook mevrouw Roosen kan zich vinden in het voorstel, inclusief het laten vervallen 
van de openstelling van de recreatieplas.

Ook mevrouw Van Pelt vindt het een mooi initiatief en ziet de toegevoegde waarde 
van deze ontwikkeling. Ondanks de toezegging in de oordeelsvormende 
vergadering dat de privaatrechtelijke overeenkomst over de 
openluchtzwemgelegenheid niet zou worden meegenomen in de 
bestemmingsplanwijziging (publiekrechtelijke overeenkomst), blijkt deze nu toch te 
zijn meegenomen in het voorstel. Zij erkent dat situaties in de loop van de tijd 
veranderen en dat het wellicht niet wenselijk of rendabel is om de openlucht- 
zwemgelegenheid te handhaven, maar zij vindt het een verlies voor de gemeente 
en de inwoners om deze zonder meer op te heffen. Zij verzoekt de wethouder om 
de toevoeging uit het voorstel te halen en met de eigenaar te overleggen op welke 
manier recht kan worden gedaan aan de bepaling en het verlies van de 
recreatieplas kan worden gecompenseerd.

Wethouder Ramaekers licht toe dat het privaatrechtelijk deel nog steeds geen 
onderdeel uitmaakt van het publiekrechtelijk besluit. In de oordeelsvormende 
vergadering hebben de meeste fracties aangegeven dat afspraken niet 
eeuwigdurend zijn en dat het de vraag is of het redelijk is om de eigenaar aan een 
afspraak van zo lang geleden te houden. Nieuwe ontwikkelingen moeten een kans 
krijgen en met dit voorstel krijgt Veldhoven er een zorghotel en natuurontwikkeling 
voor terug.
Mevrouw Van Pelt mist de toegevoegde waarde van de zin, want volgens de 
verkoopakte hoeft naleving niet te worden afgedwongen via rechterlijke 
tussenkomst. Bovendien ziet zij het als een precedent voor andere inwoners 
wanneer deze ondernemer zich niet hoeft te houden aan schriftelijk 
overeengekomen afspraken.
Wethouder Ramaekers benadrukt dat het publiekrechtelijk besluit ten aanzien van 
het bestemmingsplan niets afdoet aan de privaatrechtelijke afspraken. Het is echter 
de vraag of het redelijk en billijk is om de ondernemer te houden aan afspraken 
van bijna 30 jaar geleden en daar zal een rechter ook naar kijken als de gemeente 
moet handhaven.
De heer Prinsen vraagt of mevrouw Van Pelt contact heeft gehad met de 
ondernemer over de vraag waarom hij de recreatieplas niet open wil houden voor 
publiek.
Mevrouw Van Pelt wil de ondernemer niet tegenwerken, maar wijst erop dat de 
gemeente daarmee toestaat dat inwoners de recreatieplas niet meer kunnen 
gebruiken zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat, terwijl dat 
wel is afgesproken.
De heer Slegers vraagt wie er zou moeten worden gecompenseerd. Hij vindt het 
belangrijk dat een ondernemer die risico's durft te nemen, verder kan met zijn 
ontwikkelingen. Ondanks het verlies van openluchtzwemwater krijgt Veldhoven er 
een hoop aantrekkingskracht voor terug waar iedereen van kan profiteren.
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Tweede termijn

Mevrouw Roosen verwijst naar de toelichting waarin staat dat het zwemwater voor 
dagrecreanten vervalt en vraagt of het daarmee ook in het besluit is opgenomen.

Mevrouw Van Pelt heeft alleen aandacht willen vragen voor het feit dat met dit 
voorstel de zwemmogelijkheid voor Veldhovenaren verdwijnt, wat zij betreurt.

De heer Rooiiakkers wijst erop dat het besluit niet verandert als de zin wordt 
verwijderd. Hij vindt het belangrijk dat de ondernemer snel van start kan gaan.

Wethouder Ramaekers zegt dat een privaatrechtelijke afspraak niet ongedaan kan 
worden gemaakt met een publiekrechtelijk bestemmingsplan.

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

12. AANPASSEN MINIMABELEID (MvD) 17.013

Mevrouw Gielis vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat de extra 
beschikbare financiële middelen worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk 
voor kwetsbare mensen. Het is goed dat verbreding van het loket in het sociale 
domein voor het intensiveren van preventie en het vroegtijdig signaleren van 
financiële problemen integraal en in samenwerking met professionals wordt 
aangepakt. Zij kan zich dan ook vinden in het voorstel.

De heer De Kort kan zich grotendeels vinden in het voorliggende voorstel. Omdat 
de mensen met 110Zo van het minimuminkomen lastig te bereiken zijn stelt hij 
voor om eerst intensief in te zetten op het bereiken van een groter deel van deze 
doelgroep. Als daarna nog financiële ruimte over is kan de norm alsnog worden 
opgeschroefd naar 120Zo.

Mevrouw Gielis wijst erop dat de financiële middelen bestemd zijn voor kinderen en 
ouderen in armoede en zij vraagt wat de heer De Kort ervan weerhoudt om die 
middelen ook voor hen in te zetten.
De heer De Kort zegt dat het geld relevanter is voor de doelgroep van 110oZo van 
het minimuminkomen. Mogelijk zijn de beschikbare financiële middelen niet 
toereikend als een groter deel van die doelgroep wordt bereikt. Als er nog wel 
ruimte is kan die norm alsnog worden verhoogd.
Mevrouw Hartlief zegt dat het geld is bestemd voor de zwakkeren in de 
samenleving en het sociaal deelfonds is beschikbaar om een eventueel tekort op te 
vangen.
Het gaat de heer De Kort niet om een bezuiniging maar om het op een verstandige 
manier inzetten van beleid. Hij hoopt een grotere doelgroep te kunnen bereiken 
door hier intensief beleid op in te zetten. Als er dan nog financiële ruimte is kan de 
norm worden verhoogd.
De heer Hofman wijst erop dat dit geld is bestemd voor het verbeteren van het 
'meedoen' van kinderen en ouderen en het moet dan ook niet op de plank blijven 
liggen.
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Mevrouw Gielis vindt ook dat er extra aandacht moet zijn voor de mensen met 
11007o van het minimuminkomen die zich niet melden, maar vraagt wat de 
meerwaarde is van uitstel.
De heer De Kort hoopt door intensief beleid een grotere groep te bereiken en wil 
het geld zeker niet op de plank laten liggen, maar inzetten voor de verruimde norm 
als er nog geld over is.
De heer Hofman zou het jammer vinden om een jaar te wachten met het inzetten 
van de beschikbare financiële middelen.
De heer Van den Oever dient het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 28 maart 
2017,

kennis genomen hebbend van het voorstel, bijlage en besluit van burgemeester en 
wethouders van 28 maart 2017, nummer 17.013 en nummer 17.014 'aanpassen 
minimabeleid' betreffende het verhogen van de inkomensnorm voor de collectieve 
ziektekostenverzekering van 1100Zo naar 120Z van het minimuminkomen en het 
verhogen van de inkomensnorm voor de meedoenregeling van 1100Zo naar 1200Zo 
van het minimuminkomen;

overwegende dat:
» het lastig is om de minimadoelgroep te bereiken;
» niet bekend is wat het effect is van het verhogen van de 

minimuminkomensnorm van 110Z naar 120Z;
» niet bekend is wat het effect is van een intensivering van het beleid om een 

groter deel van deze minimadoelgroep te bereiken;
» niet bekend is of de daarvoor bestemde financiële middelen toereikend zullen 

zijn;

spreekt uit het raadsbesluit 17.014, beslispunt 1 en 2, als volgt te wijzigen:
» De inkomensnorm voor de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen 

van 110Z naar 120Z van het minimuminkomen per 1 april 2018, nadat 
gebleken is dat met beleidsintensivering een groter deel van de doelgroep 
110Z van het minimuminkomen is bereikt en er nog financiële ruimte is 
voor de verhoging van de norm.

» De inkomensnorm voor de meedoenregeling te verhogen van 110Z naar 
120Z van het minimuminkomen per 1 april 2018, nadat gebleken is dat met 
beleidsintensivering een groter deel van de doelgroep 110Z van het 
minimuminkomen is bereikt en er nog financiële ruimte is voor verhoging 
van de norm.

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Kootkar vraagt hoe groot het deel van de totale doelgroep van 11007o is, 
dat nu meedoet en hoe groot dat deel moet worden. Ook vraagt hij hoeveel 
financiële ruimte er zou moeten zijn.
De heer De Kort is niet op de hoogte van exacte aantallen. De Klijnsmagelden staan 
de gemeente ter beschikking en hij wil deze in eerste instantie gebruiken om een 
groter deel van de mensen met 11007o van het minimuminkomen te bereiken.
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De heer Rooiiakkers vraagt waarop de aanname is gebaseerd dat het huidige beleid 
onvoldoende intensief wordt ingezet om de doelgroep van 1100Zo te bereiken. Ook 
vraagt hij waarom de VVD-fractie 10007o zekerheid wil hebben dat de beschikbare 
middelen afdoende zijn en wat er gebeurt als er geld overblijft.
De heer De Kort zegt dat de Klijnsmagelden beschikbaar zijn en blijven voor de 
doelgroep. De mensen met 11007o van het minimuminkomen hebben het harder 
nodig, maar deze doelgroep is lastig te bereiken en dat is ook door de wethouder 
bevestigd. Daarom wordt meer ingezet dan nu al het geval is om zo veel mogelijk 
mensen te bereiken.
De heer Kootkar stelt vast dat niet bekend is welk percentage van de doelgroep nu 
wordt bereikt en welk percentage de VVD-fractie wil bereiken alvorens de middelen 
beschikbaar te stellen aan de doelgroep van 12007o.
De heer De Kort wijst erop dat het enige verschil zit in het opschroeven van de 
normering, afhankelijk van het aantal bereikte mensen.
Volgens de heer Kootkar is niet te controleren of aan de norm is voldaan als niet 
concreet wordt aangegeven welk deel de VVD-fractie wil bereiken.
Het gaat de heer De Kort om dat deel dat kan worden bekostigd met de Klijnsma
gelden.
De heer Kootkar constateert dat er twee voorwaarden zijn, namelijk normering op 
basis van een deelnemerspercentage en de beschikbare financiële middelen. 
Mevrouw Gielis vraagt op welke wijze de VVD-fractie een grotere doelgroep wil 
bereiken. Zij zou het zonde vinden als het geld zou worden besteed aan 
administratieve zaken en niet aan de mensen die het nodig hebben.
De heer De Kort wijst erop dat het aan het college is om hier uitvoering aan te 
geven.
De heer Van den Oever merkt op dat het college ook geen aantallen noemt bij het 
intensiveren van het bereiken van de doelgroep. Het zou kunnen dat er niet 
voldoende financiële middelen zijn om de doelgroep uit te breiden.
De heer Hofman vraagt aan de wethouder of het geld dat overblijft naar de 
algemene middelen gaat.
De heer Bolsius verwijst naar het achterliggende stuk over de herijking van het 
minimabeleid. Daaruit blijkt dat het geld niet wordt opgemaakt omdat veel mensen 
geen beroep doen op deze regelingen. Hij vindt het daarom belangrijk dat deze 
mensen evenwichtige ondersteuning wordt geboden.
Het is juist de bedoeling van de heer Van den Oever om zo veel mogelijk mensen te 
bereiken, met name diegenen die 11007o van het minimuminkomen hebben.
De heer Van Doren verzoekt de wethouder om aan te geven welke ruimte er is en 
wat zij doet aan intensivering.

Mevrouw Hartlief sluit zich aan bij de heer Bolsius. Er ligt een evenwichtig plan voor 
om de zwakkeren zodanig te helpen dat zij mee kunnen doen.

Wethouder Van Dongen antwoordt dat middelen die overblijven in principe naar de 
algemene middelen gaan. In Veldhoven is echter afgesproken om overschotten en 
tekorten in het sociaal domein met elkaar te verrekenen en een eventueel 
overschot over te hevelen naar het sociaal deelfonds. Ten aanzien van het 
amendement wijst zij erop dat de genoemde onzekerheden minder groot zijn. Het 
is niet realistisch om te verwachten dat heel veel meer mensen van de doelgroep 
11007o kunnen worden bereikt. Een toename van 1007o zou al erg goed zijn en dat 
kan ruimschoots binnen het budget worden opgevangen. Het college vindt het niet
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alleen belangrijk dat iedereen mee kan doen maar wil ook voorkomen dat mensen 
zorg gaan vermijden, want dat zal elders meer geld gaan kosten. Zij ontraadt dan 
ook het amendement en stelt een gecombineerde inzet voor: het verbreden van de 
doelgroep en het vergroten van de ruimte, zodat Veldhoven meer in de pas loopt 
met de regio.

Tweede termijn

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

De heer De Kort maakt zich met name zorgen over de financiële middelen, maar 
dat lijkt niet nodig te zijn. Na de toelichting door de wethouder trekt hij het 
amendement in.

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

13. INDIENEN ZIENSWIJZE STRATEGISCH PLAN EN BEGROTING 2017-2020
ERGON (MvD) 17.019

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

14. MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA: STOP PLAATSEN VERKIEZINGSBORDEN

De heer Saris licht toe dat de verkiezingsborden zijn geplaatst omdat de posters 
overlast gaven. Hij vraagt zich echter af wat de toegevoegde waarde hiervan is.
Een aantal gemeenten heeft de borden al afgeschaft. Daar wijkt het 
opkomstpercentage niet af en is ook geen wildplakken ontstaan. Hij dient daarom 
de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 28 maart 
2017,

overwegende dat:
» er geen wettelijke verplichting is voor gemeenten om verkiezingsborden te 

plaatsen;
» er per raadsperiode ruim 20.000 euro belastinggeld wordt besteed aan deze 

verkiezingsborden;
» de functie van deze borden door de tijd volledig is achterhaald;
» er tal van andere, goedkopere, minder milieubelastende manieren zijn om 

aandacht voor de verkiezingen te vragen;
» de media al zoveel aandacht besteedt aan de verkiezingen dat de borden 

niets meer toevoegen;
» de gemeente Veldhoven de financiële middelen goed kan gebruiken;
» het risico op wildplakken nagenoeg niet meer aanwezig is;
» de gebruikte lijmen en plakken slecht voor het milieu zijn;
» het rondom de borden een grote rotzooi is van afgewaaide of afgeregende 

posters;

7



Veldhoven
verzoekt het college:
te stoppen met het plaatsen van deze publicatieborden in de gemeente Veldhoven 
bij verkiezingen;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Peters vindt dat bij verkiezingen posters horen. Bij de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen was er met name bij de senioren een grote opkomst. Die 
worden niet bereikt met sociale media. Bovendien moeten partijen hun eigen 
campagnemethode kunnen kiezen. Hij zal de motie dan ook niet steunen.
De heer Saris pleit niet alleen voor het gebruik van sociale media, maar wijst erop 
dat er andere manieren zijn om de aandacht te trekken die succesvoller zijn dan de 
publicatieborden.

De heer Jonkers waardeert de gedachte, maar als lokale partij herkent en deelt hij 
sommige overwegingen niet. In tegenstelling tot sociale media wordt met de 
publicatieborden iedereen bereikt. Bij verkiezingen zijn er 14 aanplakborden 
beschikbaar maar gedurende de rest van het jaar zijn er 4 locaties aangewezen 
voor aanplakborden (APV artikel 2.30). Deze motie zou daarmee in strijd zijn. Hij 
vindt een bedrag van 20.000 euro per raadsperiode wel erg hoog ingeschat.
De heer Saris heeft geïnformeerd bij de ambtelijke organisatie. De kosten bedragen 
7000 euro per verkiezing en er zijn drie verkiezingen per raadsperiode.

Nadat de heer Slegers zich jaren heeft geërgerd aan het wildplakken vindt hij de 
huidige publicatieborden een goede oplossing. Hij wil deze in ere houden omdat 
niet iedereen meteen meegaat met nieuwe communicatievormen. Hoe sympathiek 
de motie ook klinkt, hij zal deze niet steunen.
De heer Saris wijst op het verschil tussen uitingen van een partij en 
verkiezingsuitingen die worden gefinancierd door belastinggeld.

Volgens de heer Hornman zijn er goede oplossingen mogelijk, zoals het vooraf 
opplakken op de gemeentewerf. Dat geldt ook voor nieuwe partijen. Kosten kunnen 
worden toegerekend aan de partijen die hiervan gebruikmaken. Hij verwijst naar de 
gemeente Leiden waar gebruik wordt gemaakt van digitale verkiezingsborden.
De heer De Lepper vindt het een goed voorstel om de kosten toe te rekenen aan de 
partijen die er gebruik van maken.

De heer Rooijakkers vindt dat publicatieborden juist bij de lokale verkiezingen 
belangrijk zijn. Er zijn kleine partijen met kleine budgetten die zijn aangewezen op 
deze borden. Overigens wijst hij erop dat het ook mogelijk is om posters digitaal 
aan te leveren, waardoor deze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Hij zal de 
motie niet steunen.

De heer Kootkar vindt dat verkiezingen een bepaalde folklore in zich hebben. 
Bovendien vindt hij het niet aan de huidige raad om te beslissen of partijen die hier 
nu niet in zijn vertegenwoordigd gebruik kunnen maken van de publicatieborden.
Hij zal dan ook tegen de motie stemmen.
Volgens de heer Saris gaan nagenoeg alle besluiten van de raad over mensen die 
niet aanwezig zijn.
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Volgens de heer Kootkar wordt bij besluiten rekening gehouden met de mensen 
waarvoor het besluit wordt genomen. Met deze motie zouden anderen worden 
uitgesloten.

Mevrouw Klaassen vindt dat het aan iedere partij is om te bedenken hoe zij zich wil 
profileren tijdens verkiezingen.

De voorzitter wijst erop dat hierover goede afspraken zijn gemaakt met alle 
partijen die meedoen aan de verkiezingen. Om de kosten voor de gemeente zo laag 
mogelijk te houden is niet gekozen voor digitale borden, maar zijn er door de werf 
borden gemaakt die een lange tijd meegaan. De kosten hiervoor bedroegen 19.000 
euro. De buitenwerf plaatst deze borden en beplakt ze bij landelijke en Provinciale 
Staten verkiezingen, zodat het er netjes uitziet en de gemeente kan hier geen geld 
voor vragen. Hij stelt voor om deze discussie mee te nemen naar het overleg dat 
hij nog voor het zomerreces zal hebben met de fractievoorzitters en 
campagnemedewerkers richting de gemeenteraadsverkiezingen.
De heer Prinsen zou dan ook het advies van de kiesraad mee willen nemen om de 
mensen die op de lijst staan niet op de stembureaus te plaatsen.

Tweede termijn

Na de toelichting door de voorzitter trekt de heer Saris de motie in.

De heer Hofman vindt dat publicatieborden bij verkiezingen horen, maar 
belangrijker nog vindt hij de discussie over het opkomstpercentage en hoe dit kan 
worden verbeterd.

15. SLUITING

De heer Hofman merkt op dat dit de laatste raadsvergadering was van wethouder 
Ramaekers. Zij heeft gedurende haar tien jaren als wethouder een grote 
dossierkennis opgebouwd, een gedegen rol in en buiten de raad vervuld en op 
integere en passievolle wijze invulling aan haar functie gegeven. Zij was een sterke 
vertegenwoordiger van Veldhoven in de regio, in de provincie en bij het 
bedrijfsleven. Het burgemeesterschap is een mooie stap in haar carrière in de 
bestuurlijke wereld. Op 19 april zal er in stijl en op feestelijke wijze afscheid van 
haar worden genomen, maar hij overhandigt nu alvast een bloemetje.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 21.00 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 30 mei 2017. 

De griffier, De voorzitter,

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