
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 27 t/m 31 – Juli 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-wk30-I  Art.42_Vragen_SENIOREN VELDHOVEN_Processierups_V22072019 

19-wk29-I Art.42_Vragen_SENIOREN VELDHOVEN_Bravoflex_A17072019_V20062019 

19-wk29-I Art.42_Lokaal Liberaal_AED’s ( defibrillatoren ) binnen de 
gemeente_A02072019_V230520109 

19-wk29-I Art.42_GBV_Parkeerbalans bij RSZK Merefelt_A10072019_V19062019 

19-wk29-I Art.42_SENIOREN VELDHOVEN_Sondervick_A10072019_V14062019 

 

Raadsinformatienota’s 

19-wk30-I Raadsinformatienota 'Subsidiëren Educatief Centrum De Parasol' 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-Art-42-Vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Processierups-V22072019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Art-42-Vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Bravoflex-A17072019-V20062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Art-42-Lokaal-Liberaal-AED-s-defibrillatoren-binnen-de-gemeente-A02072019-V230520109.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Art-42-Lokaal-Liberaal-AED-s-defibrillatoren-binnen-de-gemeente-A02072019-V230520109.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Art-42-GBV-Parkeerbalans-bij-RSZK-Merefelt-A10072019-V19062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Art-42-SENIOREN-VELDHOVEN-Sondervick-A10072019-V14062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-Raadsinformatienota-Subsidieren-Educatief-Centrum-De-Parasol.pdf
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19-wk29-I  Raadsinformatienota 'Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 

Veldhoven 2019'  

+ Bijlage: Regeling rechtspositie B&W 2019 

19-wk29-I  Raadsinformatienota 'Voorzien in behoefte onderwijsruimte Basisschool Dick 

Bruna' 

19-wk28-I  Informatienota Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2019-

2020 +Bijlage 

19-wk28-I Raadsinformatienota ‘Jaarverantwoording kinderopvang 2018’ + bijlage 

19-wk27-I Raadsinformatienota Uitvoering motie 'tijdelijke huisvesting starters en anderen' 

19-wk27-I Raadsinformatienota inzake Ontwikkelingen leerlingenvervoer gemeente 

Veldhoven 

 

Overige documenten Cat.I 

19-wk30-I  College gemeente Veldhoven - Openbare besluiten 23 juli 2019 en activiteiten 

19-wk30-I  Persbericht gemeente Veldhoven inzake Groen licht voor Kempenbaan-West en 

aansluiting A67 

19-wk30-I  Uitnodiging KBO Zeelst inzake opening Jeu de Boules banen 

19-wk29-I  Provincie Noord-Brabant Gemeenschappelijk_Financieel_Toezichtkader_GTK_2020 

19-wk29-I  Beantwoording 3 brieven inzake Huisvesting basisschool Dick Bruna 

19-wk29-I  Min. BZK inzake Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening dd 

04072019 

19-wk28-I  Gemeente Heemstede Motie 'Als we verder de trap af moeten, komen we onder 

water' 

19-wk28-I MRE Berichtgeving Regiodeal en Toelichting financieringsregeling voorzieningen 

met bijlage 

19-wk28-I  Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Regio Deal met 

bijlage 

19-wk28-I Secretaris Milieudefensie d.d. 8/7/2019 inzake aanbieding petitie ASML-parking 

Waalre 

19-wk27-I  Uitreiking Ster van Veldhoven (embargo) 

19-wk27-I VRBZO Begroting 2020 met bijlage, zienswijze Gemeente Veldhoven 

19-wk27-I  ODZOB Jaarstukken 2018 met bijlagen 

19-wk27-I  ODZOB Begroting 2020 met bijlagen 

19-wk27-I Milieudefensie Eindhoven inzake aanbieding petitieresultaat megaparking d.d. 2 

juli 2019 

19-wk27-I Stichting CDK inzake sponsordiner 3 juli 2019 

 

Technische vragen 

Technische vraag_D66_Jaarrekening 2018 GRWRE_A01072019_V28062019 

Technische vragen_VSA_Invoeren leningen van leningen voor woningeigenaren 

_A30062019_V27062019 

Technische vraag_BPV_KermisZeelst_A30062019_V27062019 

 

 

Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Motie & Amendementenoverzicht 2014-2019 per 1-6-2019; DEFINITIEVE VERSIE 

Raadsplanning per 01-06-2019; DEFINITIEVE VERSIE 

Wijzigingen Raadsplanning per 01-06-2019 

 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Raadsinformatienota-Regeling-rechtspositie-burgemeester-en-wethouders-Veldhoven-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Raadsinformatienota-Regeling-rechtspositie-burgemeester-en-wethouders-Veldhoven-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2019/27-augustus/19:30/19-049-Intrekken-verordening-voorzieningen-wethouders-uit-2003-MD/Lokale-regeling-rechtspositie-burgemeester-en-wethouder.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Raadsinformatienota-Voorzien-in-behoefte-onderwijsruimte-Basisschool-Dick-Bruna.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Raadsinformatienota-Voorzien-in-behoefte-onderwijsruimte-Basisschool-Dick-Bruna.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Informatienota-Uitvoeringsplan-Integrale-Veiligheid-basisteam-De-Kempen-2019-2020-Bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Informatienota-Uitvoeringsplan-Integrale-Veiligheid-basisteam-De-Kempen-2019-2020-Bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Raadsinformatienota-Jaarverantwoording-kinderopvang-2018-met-bijlage-docx.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Raadsinformatienota-Uitvoering-motie-tijdelijke-huisvesting-starters-en-anderen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Raadsinformatienota-inzake-Ontwikkelingen-leerlingenvervoer-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Raadsinformatienota-inzake-Ontwikkelingen-leerlingenvervoer-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-College-gemeente-Veldhoven-Openbare-besluiten-23-juli-2019-en-activiteiten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-inzake-Groen-licht-voor-Kempenbaan-West-en-aansluiting-A67.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-inzake-Groen-licht-voor-Kempenbaan-West-en-aansluiting-A67.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-Uitnodiging-KBO-Zeelst-inzake-opening-Jeu-de-Boules-banen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Provincie-Noord-Brabant-Gemeenschappelijk-Financieel-Toezichtkader-GTK-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Beantwoording-3-brieven-inzake-Huisvesting-basisschool-Dick-Bruna.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Min-BZK-inzake-Toegankelijkheid-van-digitale-informatie-en-dienstverlening-dd-04072019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Min-BZK-inzake-Toegankelijkheid-van-digitale-informatie-en-dienstverlening-dd-04072019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Gemeente-Heemstede-Motie-Als-we-verder-de-traf-af-moeten-komen-we-onder-water.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Gemeente-Heemstede-Motie-Als-we-verder-de-traf-af-moeten-komen-we-onder-water.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-MRE-Berichtgeving-Regiodeal-en-Toelichting-financieringsregeling-voorzieningen-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-MRE-Berichtgeving-Regiodeal-en-Toelichting-financieringsregeling-voorzieningen-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Voortgangsrapportage-Brainport-Nationale-Actieagenda-BNA-en-Regio-Deal-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Voortgangsrapportage-Brainport-Nationale-Actieagenda-BNA-en-Regio-Deal-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2019-inzake-aanbieding-petitie-ASML-parking-Waalre.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2019-inzake-aanbieding-petitie-ASML-parking-Waalre.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-VRBZO-Begroting-2020-met-bijlage-zienswijze-Gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-ODZOB-Jaarstukken-2018-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-ODZOB-Begroting-2020-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Milieudefensie-Eindhoven-inzake-aanbieding-petitieresultaat-megaparking-d-d-2-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Milieudefensie-Eindhoven-inzake-aanbieding-petitieresultaat-megaparking-d-d-2-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Stichting-CDK-inzake-sponsordiner-3-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-D66-Jaarrekening-2018-GRWRE-A01072019-V28062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-VSA-Invoeren-leningen-van-leningen-voor-woningeigenaren-A30062019-V27062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-VSA-Invoeren-leningen-van-leningen-voor-woningeigenaren-A30062019-V27062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-BPV-KermisZeelst-A30062019-V27062019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-6-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-01-06-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Wijzigingen-Raadsplanning-per-01-06-2019.pdf
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Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

19-wk30-I  Gemeentenieuws 24 juli 2019 

19-wk29-I  College Veldhoven - Openbare besluiten 16  juli 2019 en activiteiten 

19-wk29-I  Gemeentenieuws 17 juli 2019 

19-wk28-I  Gemeentenieuws 10 juli 2019 

19-wk29-I  College Veldhoven - openbare besluiten 9 juli en activiteiten 

19-wk28-I  RaadsNieuws 10 juli 2019 

19-wk27-I Nieuwsbrief college Veldhoven 3 juli 2019 

19-wk27-I Gemeentenieuws 3 juli 2019 

 

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. 

 

19-wk27-II Ingezonden brieven d.d. 5 juli 2019 inzake lokalentekort De Roek OBS Dick Bruna 

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. 

 

19-wk28-III  Zienswijze 33 d.d. 31.5.2019 inzake GVVP 

19-wk28-III Zienswijze 1 d.d. 3/7/2019 inzake Schippershof 

19-wk27-III  Zienswijze J. Groenen d.d 27/06/2019 inzake GVVP 

19-wk27-III  Zienswijze Amitec d.d. 03.07.2019 inzake Habraken 1212 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk30-I-Gemeentenieuws-24-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-College-Veldhoven-Openbare-besluiten-16-juli-2019-en-activiteiten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-Gemeentenieuws-17-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-Gemeentenieuws-10-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk29-I-College-Veldhoven-openbare-besluiten-9-juli-en-activiteiten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-I-RaadsNieuws-10-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Nieuwsbrief-college-Veldhoven-3-juli-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-I-Gemeentenieuws-3-juli-2019.pdf
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/19-wk27-II-Ingezonden-brieven-d-d-5-juli-2019-inzake-lokalentekort-De-Roek-OBS-Dick-Bruna.pdf
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
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk28-III-Zienswijze-33-d-d-31-5-2019-inzake-GVVP.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2019-inzake-Schippershof.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2019-inzake-GVVP.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk27-III-Zienswijze-Amitec-d-d-03-07-2019-inzake-Habraken-1212.pdf
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