
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 31 t/m 35 – Augustus 
2019 
 

Ingekomen stukken zijn beschikbaar via de vergaderapp van Gemeenteoplossingen en 

op het Raadsinformatiesysteem.  

 

Ieder document dat door de griffie wordt ontvangen en is geadresseerd aan de gemeenteraad 

wordt op een lijst geplaatst en aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.  

 

De griffie stelt de afdoening van een ingekomen stuk voor middels een categorie.  

 

 

I. de onder I op deze lijst omschreven stukken voor kennisgeving aan te nemen; 

 De stukken zijn ter informatie. 

 

II. de onder II op deze lijst omschreven stukken ter afdoening in handen van burgemeester 

en wethouders te stellen; 

 Afdoening van de stukken zal (schriftelijk) plaatsvinden door het college van burgemeester 

en wethouders. 

 De schriftelijke beantwoording volgt op een later moment via de ingekomen stukken. 

 

III. de onder III op deze lijst omschreven stukken om advies in handen van burgemeester en 

wethouders te stellen; 

 Afdoening van de stukken (onderwerpen) vindt plaats door de raad een raadsvoorstel en  

 -besluit voor te leggen. 

 

 

Stukken kunnen op gemotiveerd verzoek van een raads- of steunfractielid via de griffie aan de 

raadsvoorzitter binnen 3 weken na publicatie worden gewijzigd in een andere categorie of 

geagendeerd worden voor de eerstvolgende oordeelsvormende/besluitvormende 

raadsvergadering.  

 

Bij geen verzoek is na 3 weken de wijze van afdoening vastgesteld.  

 

Cat. I.   Voor kennisgeving aan te nemen: 

 De stukken zijn ter informatie. 

 

Art.42-brieven 

19-wk32-I  Art.42_Vragen_BPV_Stand van zaken toezeggingen college_V09082019 

 

Raadsinformatienota’s 

19-wk36-I Raadsinformatienota Cliëntervaringsonderzoeken WMO, Jeugd, Participatiewet 

Schulddienstverlening 2018 

19-wk35-I  Raadsinformatienota wijziging reglement RACD SGE met bijlage 

19-wk32-I  Raadsinformatienota inzake 'Horecanota gemeente Veldhoven' 

19-wk32-I  Raadsinformatienota inzake 'Samenwerkingsovereenkomst maatregelenpakket  

Bereikbaarheid De Run' incl Bijlagen 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-Art-42-Vragen-BPV-Stand-van-zaken-toezeggingen-college-V09082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk36-I-Raadsinformatienota-Clientervaringsonderzoeken-WMO-Jeugd-Participatiewet-Schulddienstver.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk36-I-Raadsinformatienota-Clientervaringsonderzoeken-WMO-Jeugd-Participatiewet-Schulddienstver.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk35-I-Raadsinformatienota-wijziging-reglement-RACD-SGE-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-Raadsinformatienota-inzake-Horecanota-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-Raadsinformatienota-inzake-Samenwerkingsovereenkomst-maatregelenpakket-Bereikbaarheid-De.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-Raadsinformatienota-inzake-Samenwerkingsovereenkomst-maatregelenpakket-Bereikbaarheid-De.pdf
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Overige documenten Cat.I 

19-wk34-I  Persbericht Raad van State 'Burgemeester mocht Eritrese conferentie in 

Veldhoven niet  verbieden' + Uitspraak RvS Eritrese Conferentie 

19-wk34-I Persbericht 10.000ste geboorteaangifte in MMC 

19-wk34-I Uitreiking Erespeld (embargo) 

19-wk34-I Uitreiking Ster van Veldhoven (embargo) 

19-wk33-I  Continentie Stichting NL dd07062019 - Toiletbeleid binnen gemeente 

19-wk33-I  GGD Brabant-Zuidoost - Raadsbrief college en gemeenteraad inzake  

Programmabegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 dd 07-08-2019 

19-wk32-I  Persbericht 'Veldhovens college wil extra geld voor theater De Schalm' 

 

Technische vragen 

Technische vragen_VVD_Meetpunten grondwater_V27082019_A30082019met bijlage 

Technische vraag_Lokaal Liberaal_Huurprijzen gemeenschapshuizen_V23072019_A12082019 

Technische Vragen_SENIOREN VELDHOVEN_Volwasseneducatie_V14082019_A19082019 

Technische Vragen_GBV_Kwartaalrapportage II-2019_V21082019_A21082019 

Technische Vragen_GBV_Coordinatieverordening wet ruimtelijke 

ordening_V21082019_A22082019 

Technische Vragen_CDA_AP6.06_Theater De Schalm_V22082019_A22082019 

Technische Vragen_VVD_AP6.06_Theater De Schalm_V21082019_A22082019 

Technische Vragen_GBV_Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan_V16082019_A22082019 

Technische Vragen_D66_Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan_V21082019_A22082019 

Technische Vragen_VSA_Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan_V14082019_A22082019 

Technische Vragen_CDA_AP6.02_Zwemsport exploitatie_V22082019_A22082019 

Technische Vragen_D66_AP6.04_Bereikbaarheid De Run_V22082019_A22082019 

Technische Vragen_VSA_AP6.04_Bereikbaarheid De Run_V21082019_A22082019 

Technische Vragen_VSA_AP6.06_Theater De Schalm_V21082019_A23082019 

Technische Vragen_GBV_Verordening Starters- en Stimuleringslening_V21082019_A25082019 

Technische Vragen_CDA_Verordening Starters- en Stimuleringslening_V22082019_A25082019 

Technische Vragen_PvdA_Samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum 

west_V22082019_A26082019 

 

Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 01-08-2019 DEFINITIEVE-VERSIE 

Motie & Amendementenoverzicht 2014-2019 per 1-8-2019; DEFINITIEVE VERSIE 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

19-wk35-I Openbare besluiten 27 augustus 2019 

19-wk35-I Gemeentenieuws 28 augustus 2019 

19-wk34-I Openbare besluiten 20 augustus 2019 

19-wk34-I Gemeentenieuws 21 augustus 2019 

19-wk33-I  Openbare besluiten Veldhoven 13 augustus 2019 

19-wk33-I  Gemeentenieuws 14 augustus 2019 

19-wk32-I  Openbare besluiten Veldhoven 6 augustus 2019 

19-wk32-I  Gemeentenieuws 7 augustus 2019 

19-wk31-I  Gemeentenieuws 31 juli 2019 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Persbericht-RvS-Burgemeester-mocht-Eritrese-conferentie-in-Veldhoven-niet-verbieden.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Persbericht-RvS-Burgemeester-mocht-Eritrese-conferentie-in-Veldhoven-niet-verbieden.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Persbericht-10-000ste-geboorteaangifte-in-MMC.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Uitreiking-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk33-I-Continentie-Stichting-NL-dd07062019-Toiletbeleid-binnen-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk33-I-GGD-Brabant-Zuidoost-Programmabegroting-2020-en-2e-begrotingswijziging-2019-dd-0708201.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk33-I-GGD-Brabant-Zuidoost-Programmabegroting-2020-en-2e-begrotingswijziging-2019-dd-0708201.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-Persbericht-Veldhovens-college-wil-extra-geld-voor-theater-De-Schalm.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-VVD-Meetpunten-grondwater-V27082019-A30082019met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-Lokaal-Liberaal-Huurprijzen-gemeenschapshuizen-V23072019-A12082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-Vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Volwasseneducatie-V14082019-A19082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-071-Tweede-kwartaalrapportage-2019-JR/Technische-Vragen-GBV-Kwartaalrapportage-II-2019-V21082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-071-Tweede-kwartaalrapportage-2019-JR/Technische-Vragen-GBV-Kwartaalrapportage-II-2019-V21082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-081-Vaststellen-Cooerdinatieverordening-Wet-ruimtelijke-ordening-AvdO/Technische-Vragen-GBV-Coordinatieverordening-wet-ruimtelijke-ordening-V21082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-081-Vaststellen-Cooerdinatieverordening-Wet-ruimtelijke-ordening-AvdO/Technische-Vragen-GBV-Coordinatieverordening-wet-ruimtelijke-ordening-V21082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-077-In-stand-houden-Theater-De-Schalm-HvdL/Technische-Vragen-CDA-AP6-06-Theater-De-Schalm-V22082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-077-In-stand-houden-Theater-De-Schalm-HvdL/Technische-Vragen-VVD-AP6-06-Theater-De-Schalm-V21082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-065-Vaststellen-van-het-Gemeentelijk-Verkeers-en-Vervoersplan-GVVP-AvdO/Technische-Vragen-GBV-Gemeentelijk-Verkeers-en-VervoersPlan-V16082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-065-Vaststellen-van-het-Gemeentelijk-Verkeers-en-Vervoersplan-GVVP-AvdO/Technische-Vragen-D66-Gemeentelijk-Verkeers-en-VervoersPlan-V21082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-065-Vaststellen-van-het-Gemeentelijk-Verkeers-en-Vervoersplan-GVVP-AvdO/Technische-Vragen-VSA-Gemeentelijk-Verkeers-en-VervoersPlan-V14082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-029-Akkoord-gaan-met-hogere-exploitatielasten-voor-zwemsport-DdK/Technische-Vragen-CDA-AP6-02-Zwemsport-exploitatie-V22082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-041-Uitwerking-maatregelenpakket-bereikbaarheid-De-Run-AvdO/Technische-Vragen-D66-AP6-04-Bereikbaarheid-De-Run-V22082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-041-Uitwerking-maatregelenpakket-bereikbaarheid-De-Run-AvdO/Technische-Vragen-VSA-AP6-04-Bereikbaarheid-De-Run-V21082019-A22082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-077-In-stand-houden-Theater-De-Schalm-HvdL/Technische-Vragen-VSA-AP6-06-Theater-De-Schalm-V21082019-A23082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-073-Vaststellen-verordeningen-Starterslening-en-Stimuleringslening-HvdL/Technische-Vragen-GBV-Verordening-Starters-en-Stimuleringslening-V21082019-A25082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-073-Vaststellen-verordeningen-Starterslening-en-Stimuleringslening-HvdL/Technische-Vragen-CDA-Verordening-Starters-en-Stimuleringslening-V22082019-A25082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-067-Vaststellen-samenspraaktraject-gebiedsontwikkeling-centrum-west-AvdO/Technische-Vragen-PvdA-Samenspraaktraject-gebiedsontwikkeling-centrum-west-V22082019-A26082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/26-augustus/19:30/19-067-Vaststellen-samenspraaktraject-gebiedsontwikkeling-centrum-west-AvdO/Technische-Vragen-PvdA-Samenspraaktraject-gebiedsontwikkeling-centrum-west-V22082019-A26082019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-01-08-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-8-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk35-I-Openbare-besluiten-27-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk35-I-Gemeentenieuws-28-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Openbare-besluiten-20-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk34-I-Gemeentenieuws-21-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk33-I-Openbare-besluiten-Veldhoven-13-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk33-I-Gemeentenieuws-14-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-College-gemeente-Veldhoven-Openbare-besluiten-6-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk32-I-Gemeentenieuws-7-augustus-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk31-I-Gemeentenieuws-31-juli-2019.pdf
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Regionale Samenwerking 

19-Link VNG-Ledenbrieven 

19-Link Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

19-Link Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

19-Link GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

19-Link Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

19-Link Brainport Regio Eindhoven 

 

 

Cat. II.  Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders te  
stellen: 

Afdoening van de stukken zal (schriftelijk) plaatsvinden door het college van burgemeester en 

wethouders. Het schriftelijke antwoord wordt ter informatie aan de raad aangeboden. 

 

Cat III.  Om advies in handen van burgemeester en wethouders te  

stellen: 

Afdoening van de stukken (onderwerpen) vindt plaats door de raad een raadsvoorstel en -

besluit voor te leggen. 

 

https://vng.nl/ledenbrieven
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.vrbzo.nl/
https://www.brainport.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-II-ter-afdoening-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-II-ter-afdoening-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
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