
MOTIES (openstaand) ^444
Aangenomen moties ļ Ingetrokken na toezegging ļ Aangehouden Wpļ J U ^
Stand van zaken per 11-11-2020 VcLUľlUVcí

Jaar
MOTIES: aangenomen/ingetrokken na

toezeaaina/aanaehouden
opdracht Z verzoek

Afge
daan

Toelichting status uitwerking motie Z wľįze van afhandeling

2
0
1
8

M VSA CDA BPV Lokaal
Liberaal 20181113 WiikaanDak AANGENOMEN

De motie om '1. Om in de eerste helft van 2019 een optimalisering van uitvoeringsplan wijkaanpak met bewoners en 
bewonersorganisaties op te stellen en als voorstel aan de raad voor te leggen;
2. In dit plan op te nemen:
^ Versterken en behouden van de leefbaarheid van buurten en wijken;
^ Samenspraak en samenwerking;
^ De volgende uitgangspunten: de buurt terug naar de bewoners en de gemeente als dienstverlenende ondersteuner;
^ De financiële vertaling van deze wijkaanpak, waarvan een eigen wijkbudget onderdeel is,' 
wordt UNANIEM AANGENOMEN

opstellen van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een integrale 
wijkgerichte werkwijze. Onderdeel van het plan van aanpak is de opstart van twee 
pilots in de wijken D'Ekker en Cobbeek. Hier wordt samen met een aantal partijen 
(o.a. Cordaad, corporaties, zorginstellingen, gemeente en bewoners) toegewerkt 
naar een integraal wijkactieplan. Dit kost de nodige aanlooptijd. Daarnaast is er 
als gevolg van personele en maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding om 
opnieuw onze inzet op de wijkaanpak vast te stellen. Deze nieuwe inzet en de 
bevindingen die de pilots opleveren, vormen de opmaat voor een nader 
uitvoeringsplan wijkaanpak. De in de motie genoemde punten zullen daarin 
worden meegenomen. Daarnaast willen we hierover goed overleg voeren met 
vertegenwoordigers van de wijken. Dit overleg is door omstandigheden nog niet 
afgerond (vanwege Corona was fysiek vergaderen tot nu toe onmogelijk en dat 
werd wel wenselijk geacht). Overigens is er wel al sprake van beperkte 
wijkbudgetten, die deels bij Cordaad en deels bij de wijken in eigen beheer zijn.
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Motie-02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabii-Witven-
AANGENOMEN

De motie om "de mogelijkheden te onderzoeken:
- voor het levensvatbaar maken van het natuur theater De Wetering met partijen die zich in 2006 en 2014 bereid hebben getoond 
om mee te werken aan het natuur theater,
- en/ of voor het eventueel weer vrijmaken van het natuur theater de Wetering als een bijzonder markeerpunt in het landschap 
ten behoeve van de kunstroute" wordt AANGENOMEN

Eerder gedaan onderzoek naar de natuurwaarden in en om theater De Wetering
heeft aan het licht gebracht dat er bijzondere natuur aanwezig is op die plek. Het 
theater ligt ook in dat natuurnetwerk. Die conclusie betekent de nodige 
beperkingen in het gebruik. Het ontbreken van concrete initiatieven uit de 
samenleving om er weer theatervoorstellingen of andere bijeenkomsten te 
organiseren, is daarnaast een argument om geen verdere energie te steken in 
onderzoek naar de mogelijkheden om het theater opnieuw als theater in gebruik 
te nemen. De tweede mogelijkheid om het theater als bijzonder markeerpunt op 
te nemen in het landschap ten behoeve van de kunstroute, werken wij in de 
tweede helft van 2020 verder uit. Eind 2022 dient de kunstroute gerealiseerd te 
zijn. Het natuurtheater maakt daar als bijzonder markeringspunt onderdeel van 
uit.

Motie-17092019-GBV-VVD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV-
Versterkina-centrum-bii-Gebiedsontwikkeling-AANGENOMEN

De motie om "In het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen op een duidelijke aanvulling en 
versterking van het centrum van Veldhoven. Daarbij zorg te dragen dat de baten positief zijn en steeds de baten en lasten die 
deze ontwikkeling met zich meebrengt voor Veldhoven in het oog te houden en deze inzichtelijk te maken voor de raad bij de 
uitwerking van scenario's" wordt UNANIEM aangenomen

Het opstarten van het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling centrum- 
west heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor de bijbehorende baten en lasten 
nog niet inzichtelijk gemaakt konden worden. De voorbereiding van het 
samenspraakproces was wel opgestart, maar door recente ontwikkelingen is dit in 
tijd doorgeschoven. We zijn dan nu ook bezig om hiervoor een nieuwe planning te 
maken.

1. Er worden geen grootschalige werkzaamheden gedaan aan de Sondervick, 
voordat de aansluiting A67 klaar is. Wanneer er grootschalige werkzaamheden 
aan de Sondervick plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend, dit is 
afhankelijk van de onderhoudsplanning. 2. Jaarlijks tot tweejaarlijks wordt op 
diverse locaties het verkeer in beeld gebracht. Dat doen we ook op locaties bij de 
aansluiting A67 en op de Sondervick. 3. Als de verkeerstellingen aanleiding geven 
om de categorisering te wijzigen, zoals deze in het GVVP opgenomen is, dan zal 
dit naar voren komen bij de planvorming voor grootschalige werkzaamheden.
Er loop nog een onderzoek naar de mogelijkheid om het opknappen van de bank 
op het Meiveld in het kader van Veldhoven 100 jaar, te combineren met aandacht 
voor Veldhovenaren die 100 jaar worden. Hierover hebben we in 2021 
duidelijkheid.

Motie BPV, CDA, D66, SV, Lokaal
Liberaal 19065 GVVP Sondervick 29102019 AANGENOMEN D
EF

De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de A67 gereed is;
2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit in de Sondervick;
3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick en, indien van toepassing, de 
wegcategorisering van de Sondervick te wijzigen" wordt AANGENOMEN

2 VVD, CDA, PvdA Motie AB12112019 Vieren 100
iariaen UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "^ Een creatieve manier te vinden om de inwoners van Veldhoven die de 100 jarige leeftijd bereiken te kunnen 
blijven felicitEREN," wordt UNANIEM AANGENOMEN

3 VVD, CDA, PvdA Motie AB12112019 Straatnamen 100 iarig
bestaan Veldhoven AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken of deze herinnering vorm gegeven kan worden door de straten in een van de nieuwbouwwijken 
te vernoemen naar markante Veldhovenaren uit de 100 jarige geschiedenis van onze gemeente," wordt AANGENOMEN

5 GBV, VVD, PvdA Motie AB12112019 Voorkoming biizetten
grof huisvuil AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat er (grof)huisvuil wordt bijgezet bij 
ondergrondse en bovengrondse (afval)containers.
2. De onderzoeksresultaten te delen met de raad in een informatienota" wordt AANGENOMEN

Een bureau gespecialiseerd in gedrag op afvalgebied is ingeschakeld om dit 
probleem te onderzoeken. In pilots worden oplossingen uitgeprobeerd.

6 GBV, VVD, SV, CDA, D66,
BPV Motie AB12112019 Meetindicatoren Begroting UNANIEM
AANGENOMEN DEF

De motie om "1. In de aanloop naar de kadernota 2021, aandachtig te kijken naar de relatie tussen de doelstellingen en de 
meetindicatoren en deze op elkaar af te stemmen, zodat de raad zijn controlerende taak optimaal kan uitvoeren;" wordt UNANIEM 
AANGENOMEN

In de kadernota 2021 is aangegeven dat de financiële positie en de 
coronaomstandigheden het lastig maken om in de kadernota 2021 concrete 
beleidsmatige kaders en doelstellingen (met bijbehorende meetindicatoren) te 
formuleren voor 2021 en verder. In de begroting 2021 wordt dit opgepakt en 
besproken met de auditcommissie op 7 september.

11 VSA, VVD, SV, CDA, BPV,
LL Motie AB12112019 Rattenoverlast aanDakken UNANIEM
AANGENOMEN DEF

De motie om "^ Burgers actief te informeren en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en aanpakken;
^ Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden" wordt UNANIEM AANGENOMEN
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13 CDA, VVD, GBV Motie AB12112019 Rol raad
aemeenschaDDeliike reaelinaen AANGENOMEN DEF

De motie om "^ In een raadswerkgroepAcommissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag te gaan, met als doel de 
raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, meer vorm en inhoud te geven" 
wordt AANGENOMEN

Begin 2020 is een coorainatieteam ingesteld. Doel van ait team is ae 
gemeenteraad beter in positie brengen om regionale samenwerkingsverbanden 
goed te doorgronden en hierop tijdig invloed uit te kunnen oefenen. Daarvoor is 
het enerzijds nodig om de raad aan de voorkant te informeren over de stand van 
zaken bij complexe regionale opgaven. En anderzijds de raad daarbij in de 
gelegenheid te stellen om aandachtspunten mee te geven aan de 
portefeuillehouder om in de regio te komen tot een optimale oplossing. In het 
coördinatieteam worden geen besluiten genomen en het is geen formeel overleg. 
Het is een aanvulling op de reguliere vergadermomenten van de raad. Daar 
vinden de politieke afwegingen plaats. Het team bestaat uit raadsleden Bolsius en 
Van der Velden, burgemeester Delhez, griffier Wasser en een ambtenaar.
Vanwege corona is het team nog niet bij elkaar gekomen.

1 VVD SV Motie Woonlasten 25 Drocent AANGENOMEN DEF
De motie om: "l.Jīāariiiks de gemeenteraad te rapporteren of de gemeente Veldhoven behoort tot de gemeenten met 
de 250A laagste woonlasten van Nederland;
2.Einaf de eerstvolgende mogelijkheid de OZB te verlagen wanneer dit niet het geval zou ziin" wordt AANGENOMEN

2 VVD CDA BPV Motie Slanke overheid AANGENOMEN DEF
De motie om: "Op personeel een taakstellende bezuiniging te realiseren van 200.000 euro vanaf 2024" wordt 
AANGENOMEN

3 VVD GBV SV VSA CDA PvdA D66 BPV LL Motie AED UNANIEM
AANGENOMEN DEF

De motie om: "l.E overleg te treden met en informeren van de Veldhovense bezitters van AED's. Dit om te wijzen op 
het belang om deze AED's dag en nacht (publiekelijk) toegankelijk te maken;
2.Een dekkend netwerk voor Veldhoven te stimuleren. Dit zodat iedere Veldhovenaar in maximaal 6 minuten over 
een AED kan beschikken volaens het oproepsysteem van HartslaaNu" wordt UNANIEM AANGENOMEN

5 GBV VVD Motie Geurkaarten AANGENOMEN DEF

De motie om: "l.Eb mogelijkheden te bekijken om zoveel mogelijk Veldhovenaren bekend te laten worden met de 
geur van synthetische drugs door het beschikbaar stellen van geurkaarten;
2. E3fet gebruik van geurkaarten toe te voegen aan het actieplan ondermijning 2021-2022;
3. H onderzoeken of cofinanciering mogelijk is;
4. Eb raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek" wordt AANGENOMEN

6 GBV CDA Motie Fietspad Vogelzang AANGENOMEN DEF De motie om: "In 2021 het onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid om versneld een fietspad aan te leggen in het 
park Vogelzang" wordt AANGENOMEN

17 CDA VVD GBV VSA Motie Rattenvanger AANGENOMEN DEF

De motie om: "l.E aanpak van de plaagdierenbestrijding in het komende jaar verder te optimaliseren;
2. Eharbij het algemeen belang van volksgezondheid en veiligheid voorop te blijven stellen;
3. E3fet aanstellen van een permanente plaagdierbestrijder te overwegen dan wel de samenwerking met professionele 
bestrijders te intensiveren;
4. Hn tijde van de Kadernota 2022 de raad te informeren over de situatie betreffende de rattenproblematiek en
Cindien nodig) met aanvullende maatregelen te komen" wordt AANGENOMEN

18 PvdA VVD GBV SV CDA D66 Motie Duurzame energie
bedrijfsruimten AANGENOMEN DEF

De motie om: "l.Ech in te spannen om Veldhovense ondernemers, binnen de wettelijke mogelijkheden, te 
stimuleren hun bedrijf te voorzien van zonnepanelen en andere manieren die duurzaamheid dienen;
2.EEj verzoeken voor plaatsing van zonnepanelen waar mogelijk gebruik te maken van de constructieve zonneladder 
zodat eerst daken volledig uitgenut worden" wordt AANGENOMEN

19 PvdA VVD CDA Motie Hemelwaterafvoer UNANIEM AANGENOMEN
DEF

De motie om: "l.Ebnvullend beleid te ontwikkelen dat resulteert in het vasthouden van zoveel mogelijk hemelwater 
door infiltratie in de bodem en/of het opslaan in buffers voor het afvoeren van hemelwater;
2.Ebarin mee te nemen de mogelijkheden voor stimulerende (subsidie-) maatregelen voor particulieren" wordt
UNANIEM AANGENOMEN

30 LL VVD GBV SV VSA CDA PvdA D66 BPV Motie Woonruimtetekort
in Veldhoven UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om: "l.Ēŭast alle andere mogelijkheden om de woningbouw te bevorderen met partijen waaronder de 
woningcorporaties om tafel te gaan om de mogelijkheden van woninasplitsina van daarvoor in aanmerking komende 
eengezinswoningen te bespreken;
2.EEerbij diverse van belang zijnde zaken te betrekken, waaronder de parkeernorm, de leefbaarheid en de 
geschiktheid van woningen om te splitsen" wordt UNANIEM AANGENOMEN

16 CDA LL Motie Onderwiishuisvestino INGETROKKEN NA
TOEZEGGING DEF

De motie om: "l.EEtioriteit te geven aan de investeringen in toekomstbestendige, gezonde en veilige scholen in 
Veldhoven;
2.E benodigde investeringen in Zeelsterhof, 't Heike en Meerhoef in 202l uit te werken en mogelijk met behulp van 
fondsen toch in de tijd naar voren te halen" wordt INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Toezegging: Poho De Kort zegt toe te onderzoeken welke fondsen 
geworven kunnen worden en de raad hierover te informeren.

24 BPV SV LL Motie Achteraf scheiden PMD-afval AANGEHOUDEN DEF
De motie om: "l.Efen onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van achteraf scheiden van PMD-afval binnen 
Veldhoven en de eventuele kosten en gevolgen van overgaan naar achteraf scheiden van PMD-afval;
2.E een notitie de uitkomsten van dit onderzoek, in 202l, te delen met de gemeenteraad" is AANGEHOUDEN

LEGENDA

Inhoud motie is afgedaan (huidig jaar, voorgaande jaren zie tabblad archief moties afgehandeld)

Inhoud motie niet afgedaan; geen nadere info

Motie wordt uitgevoerd; nog niet afgedaan
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Jaar Aangenomen amendementen l Ingetrokken na toezegging
Stemming
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A 11-11-2014 VSA. GBV. D66 Dekking
Minimabeleid A Aangenomen

15 stemmen (D66, 
GBV, VSA)

12 stemmen (VVD, 
CDA, PvdA, SV)

besluit de financiële consequenties van het minimabeleid in de begroting 2015 e.v. als volgt te wijzigen:
1. het extra nadeel van C 49.500 voor 2015 deels te dekken uit extra verhoging van de toeristenbelasting van C 1,20 naar C 1,40 in 2015 en deels ten 
laste laten komen van de begrotingssaldo's ( 2015 e.v. );

A 11-11-2014 SV Lokaal sociaal fonds A Aangenomen Unaniem

27 stemmen (VSA, 
GBV, D66, VVD, CDA, 
PvdA, SV)

0 stemmen spreekt uit aan het concept-raadsbesluit nr. 14.133 beslispunt 6 toe te voegen:
a. Over te gaan tot de inrichting van een bestemmingsreserve 'lokaal sociaal fonds',
b. Daarin de overschotten onder te brengen die wellicht ontstaan in het kader van de uitvoering van de drie transities in het sociale domein,
c. De mogelijke overschotten op het implementatiebudget, zoals die zichtbaar worden in Kwarap 4 2014 en/of de jaarrekening 2014, te beschouwen 
als een eerste storting in de bestemmingsreserve,
d. De werkingsduur van de hestemminnsreserve te henerken tot een periode van drie jaar,
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A 24-2-2015 VSA-PvdA AP18-Subsidies kerntaken Cat-B-
jeugd AANGENOMEN

13 stemmen (CDA, 
VSA, VVD)

10 stemmen (GBV, 
D66, SV)

spreekt uit het conceptbesluit nr. 15.019 als volgt te wijzigen:
Lid 3b te wijzigen door het te vervangen door de tekst:
het voornemen uit te spreken om alle subsidies die genoemd zijn in Bijlage II categorie B 
(subsidies voor jeugdactiviteiten die een bijdrage leveren aan het Kerndoel "Goed leef- en 
woonklimaat") per 2017 een subsidie te verlenen gelijk aan de subsidie voor 2015 en 2016;

A 19-5-2015 AP12 VSA-GBV-D66 Bestuurlijke visie def-1
Ingetrokken na toezegging

b e s l u i t :
1. de bestuurlijke toekomstvisie van Veldhoven vast te stellen, en in de aanhef toe te voegen: "Zelfstandigheid gekoppeld aan samenwerking 
garandeert draagkracht en daadkracht";
2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken deze visie te versturen naar de provincie Noord-Brabant als reactie op haar verzoek in 
het kader van (veer)krachtig bestuur; en in de begeleidende brief de volgende passage toe te voegen: " De bestuurlijke visie maakt duidelijk dat 
Veldhoven uitvoering geeft aan de combinatie van zelfstandigheid en samenwerking. Zelfstandigheid gekoppeld aan samenwerking garandeert 
draagkracht en daadkracht.;

A 24-2-2015 VSA-GBV-D66 AP15 Afvalproef aanschaf kleine
containers-v2 DEF Unaniem Akkoord

24 stemmen (VSA, 
GBV, VVD, D66, CDA, 
PvdA, SV)

0 stemmen spreekt uit het concept-raadsbesluit nr. 15.011 als volgt te wijzigen: 
het beslispunt 1c te vervangen door:
c. een keer per vier weken inzamelen van restafval in grijze kliko van 240 liter;

A 15-9-2015 VSA-GBV-D66 AP11 Verordening
auditcommissie AANGENOMEN

24 stemmen (VSA, 
GBV, VVD, D66, CDA, 
PvdA)

0 stemmen Besluit de tekst van de verordening als volgt aan te passen:
* Artikel 4.1. te wijzigen in: De commissie bestaat uit 4 leden, dat kunnen raadsleden en steunfractieleden zijn, met inachtneming van art. 4.4.

A 15-12-2015 AP21 VSA GBV Geactualiseerde stadsvisie def
AANGENOMEN

25 stemmen (VSA 5; 
GBV 6; D66 3; VVD 5; 
CDA 4; PvdA 2)

0 stemmen Stelt voor het besluit als volgt te wijzigen:
1. Het hierna genoemde Profiel van Veldhoven vast te stellen als onderlegger voor de te voeren kerntakendiscussie:

A 15-12-2015 AP22 PvdA Rapport Rekenkamercommissie Majeure
Projecten def AANGENOMEN

25 stemmen (VSA, 
GBV, VVD, D66, CDA, 
PvdA))

0 stemmen Spreekt uit het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Aanbeveling 2: Kom tot een meer expliciete definiëring van majeure projecten en breng 
daarbij samenhang aan tussen de kaders van de programmabegroting, hand- en 
voetboek en planning- Ŗ controlcyclus.
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A 22-3-2016 SV VVD CDA PvdA AP13 Kerntakendiscussie deel2
Groenstrook AANGENOMEN

24 stemmen (VSA 6; 
GBV 6; D66 2; VVD 4; 
CDA 3; PvdA 2; 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.007 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 6.18 toe te voegen dat met 'loslaten' onder meer bedoeld wordt dat inwoners de mogelijkheid geboden wordt groen 
in hun directe woonomgeving te onderhouden en/of met bijvoorbeeld een hele straat te adopteren en het groenonderhoud zelf uit te voeren.

A 22-3-2016 SV VVD CDA PvdA AP13 Kerntakendiscussie deel2
Milieubeleid INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Besluit het voorstel 16.006 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 8.37 toe te voegen dat in de beleidsvisie informatie wordt opgenomen over de voor- en nadelen van het uitsluitend 
uitvoeren van de wettelijke taken en tevens wat de gevolgen zijn van het niet langer uitvoeren van de activiteiten rond educatie en voorlichting,

A 22-3-2016 SV VVD CDA-PvdA AP13 Kerntakendiscussie
Onderhoud kunst INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Besluit het voorstel 16.006 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 11.48 toe te voegen dat in de beleidsvisie informatie wordt opgenomen over de voor- en nadelen van het 
gedeeltelijk schrappen van het onderhoud (preventief en curatief) aan kunstwerken en de optie om kunstwerken te verkopen of voor sponsoring aan 
het bedrijfsleven aan te bieden te onderzoeken en de raad in de beleidsvisie hierover te informeren,

A 22-3-2016 VVD CDA PvdA SV AP13 Kerntakendiscussie deel2
Welstandsbeleid INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Spreekt uit het raadsbesluit 16.007 als volgt te wijzigen:
aan onderzoeksopdracht 1 onder 1.2 toe te voegen dat in de actualisatie van de welstandsnota wordt opgenomen dat er meer vrijheden worden 
gegeven aan de burger voor de uitvoering hiervan,

A 11-10-2016 VSA GBV D66 CDA PvdA SV AP15 Samenspraak
Kunst & Cultuur AANGENOMEN

21 stemmen (VSA, 
GBV, CDA, D66, PvdA, 
Samenwerkend 
Veldhoven)

5 stemmen (VVD) spreekt uit het raadsbesluit nr. 16.101 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan culturele aanbod waar talenten kansen krijgen waar kunst en cultuur 
onderdeel zijn van de leefbaarheid en bijdragen aan het welbevinden van alle inwoners in samenhang met de regio.
2. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle inwoners te laten kennis maken met culturele uitingen én om actief deel 
te nemen aan kunst en cultuur'.
3. De uitgaven blijven binnen de programma-begroting vastgestelde budgetten.
4. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst Ŭ. Cultuur;
5. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die bijdragen aan de vitale samenleving en aan een goed woon- en 
leefklimaat zijn uitgangspunten voor inzet van subsidiemiddelen. Dit komt tot uiting in herkenbare activiteiten.
6. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak dienen organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.
7. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en interesseren van een zo breed mogelijk publiek, waarbij er speciaal aandacht 
zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie voor de jeugd blijft kerntaak van de gemeente.
8. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende internationalisering van de Veldhovense samenleving.

A 08-11-2016 VSA GBV VVD CDA D66 SV Programma 7;
Financiele evaluatie lokaal Sociaal Deelfonds AANGENOMEN

26 stemmen (VSA 6, 
GBV 6, VVD 5, CDA 4, 
D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen beslispunt 5.
- Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
- De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen 
via de mogelijkheden van de P&C-cyclus;
- In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de

A 08-11-2016 VVD CDA PvdA SV Programma 6; Sponsoring
rotondes AANGEHOUDEN na toezegging

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
* Toe te voegen: de volgende tekstuele aanpassing bij programma 6, doelen en activiteiten 'sponsoring openbaar gebied' (programma 2.1.6, natuur 
en recreatiebeheer): "Openbaar groen kan een onderwerp zijn van sponsoring, maar nooit een reclame object" te vervangen door "Openbaar groen 
kan een onderwerp zijn van sponsoring, zoals het sponsoren van rotondes door private partijen in ruil voor het plaatsen van een reclameobject".
* Toe te voegen: de volgende meetindicator bij programma 6, doelen en activiteiten 'sponsoring openbaar gebied': "Het aantal gesponsorde rotondes

A 08-11-2016 PvdA SV Programma 7; algemeen beleid
maatschappelijke ondersteuning AANGENOMEN

26 stemmen (VSA 6, 
GBV 6, VVD 5, CDA 4, 
D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

0 stemmen spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning (productnummer 6408); 
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.
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A 12-6-2017 GBV CDA D66 PvdA SV AP27 Vaststellen concept
mobiliteitsambitie GVVP AANGENOMEN

25 stemmen (GBV 6, 
VSA 6, VVD 5, CDA 3, 
D66 3, PvdA 1, 
Samenwerkend

0 stemmen spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.044 bij beslispunt 1, als volgt te wijzigen:
- De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief het thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 'middel'.

A 11-7-2017 GBV VVD CDA D66 AP12 Uitwerken sport- en
beweegbeleid AANGENOMEN

17 stemmen (GBV 6, 
VVD 4, CDA 4, D66 2, 
PvdA 1 )

5 stemmen (VSA 4 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.068 t.a.v. beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
1. Het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030 gewijzigd vast te stellen, conform de afschrijvingstermijn 'kunststofvelden voor 
voetbalverenigingen' van 12 jaar;
2. Mocht uit kwalitatief onderzoek blijken, dat het veld niet meer aan de eisen voldoet, dan moet vervanging alsnog eerder worden uitgevoerd;
3. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de Programmabegroting 7018-7071 ;
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A D66 AP17 27022018 Voordracht
steunfractieleden AANGENOMEN

20 stemmen (VSA 1, 
GBV 5, VVD 5, CDA 3, 
D66 3, PvdA 2 en 
Samenwerkend 
Veldhoven 1)

5 stemmen (VSA 4, 
CDA 1)

spreekt uit het raadsbesluit (18.018) als volgt te wijzigen:
• Artikel 10, lid 2 als volgt aan te passen: Steunfractieleden zijn personen die op de kieslijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben 
gestaan, niet zijnde raadsleden. Vanaf twee jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, kunnen inwoners van Veldhoven die niet op de kieslijst 
voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan, als steunfractielid door een fractie worden voorgedragen.
* Artikel 10, lid 3 als volgt aan te passen: Steunfractieleden worden door de raad op voordracht van de fractie benoemd. De voordrachten worden 
procedureel op identieke wijze beoordeeld als verkozen raadsleden aangevuld met het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag Politiek 
ambtsdragers als bijdrage bij de geloofsbrieven.

A LokaalLiberaal VSA D66 BPV 20181113 Verlichting fietspad
Heerbaan-Oersebaan INGETROKKEN NA TOEZEGGING

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 18.116 als volgt te wijzigen:
1. De programmabegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting 2019-2022 gewijzigd vast te stellen, door Programma 2.1.2 Verkeer, vervoer en 
waterstaat, doelstelling 3 als volgt te formuleren: "Verlichting verlengde Heerbaan Z Oersebaan. Aanleg verlichting fietspad
1. Onderzoek doen naar Flora en Fauna in eerste kwartaal van 2019
2. Realisatie aanleg verlichting fietspad uiterlijk in tweede kwartaal 2019"

A CDA 20181113 Huisvesting school St. Jan Baptist INGETROKKEN
NA TOEZEGGING

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 18.116 als volgt te wijzigen:
1. Ten behoeve van het oplossen van ruimtegebrek en het creëren van kansen voor de samenleving m.b.t. onderwijshuisvesting m.i.v. 2019 een extra 
bedrag van 60 k in 2019 en 30 k in volgende jaren voor de duur van totaal 10 jaar in de begroting op te nemen voor huisvestingslasten onderwijs en 
dit bedrag in de komende jaren in te zetten voor de st. Jan Baptist zodat er tijd en ruimte is om een structurele oplossing (conform IHP) voor te 
bereiden.
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Amendement VSA D66 PvdA VVD GBV SV CDA BPV LL Duurzaam

Unaniem aangenomen 
(27 stemmen)

0 tegen spreekt uit het raadsbesluit 19.010 inzake het ambitiedocument 'Samen voor 
ruimtelijke kwaliteit' als volgt te wijzigen:
1. Het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit', overeenkomstig artikel 12a, eerste lid van de Woningwet, vast te stellen met inbegrip van 
de volgende wijzigingen:
a. Hoofdstuk 3 'criteria' uit te breiden met de paragraaf 'duurzaamheid' b. de tekst in de inleiding van het document, pagina 5, te doen vervangen;

heid in Ambitiedocument AANGENOMEN 14052019

Amendement-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV-GVVP-Fietsveiligheid-

Unaniem aangenomen 
(26 stemmen)

0 tegen spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 19.066 als volgt te wijzigen door de volgende punten toe te voegen:
- om de verkeersveiligheid voor fietsers in heel Veldhoven en in het bijzonder op verkeersrotondes te vergroten is het noodzakelijk om 
gedragsbeïnvloedende maatregelen te nemen die een positief effect hebben op bewustwording van de mogelijke gevaarlijke situatie ter plaatse, zowel 
bij het langzame verkeer als bij het gemotoriseerde verkeer.
- Deze maatregelen worden opgenomen in de kolom 'maatregelen' in één van de modules 'Veiligheid'/'Fiets'/'Verkeerseducatie' van het GVVP.

17092019-DEF.pdf
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Amendement GBV D66 BPV CDA Senioren Veldhoven VSA Lokaal Liberaal

Unaniem aangenomen 
(26 stemmen)

0 tegen Spreekt uit het raadsbesluit nr. 20.004 als volgt te wijzigen:
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs als toekomstige ambitieniveau onderwijshuisvestingsopgave van Veldhoven vast te stellen.
2. Om urgente projecten uit het IHP tijdig te realiseren de middelen voor de voorzieningen bij St. Jan Baptist, Zuiderbos en Zilverackers beschikbaar 
te stellen.
3. Opnieuw met alle partners over dit IHP het gesprek aan te gaan om de planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de 
financiële druk op de begrotingsjaren 2020-2025 vermindert.
4. Voor 1 september 2020 de gemeenteraad van de uitkomsten van het gesprek te informeren middels een informatienota met het financieel resultaat

PvdA IHP-1.2 AANGENOMEN

Amendement Senioren Veldhoven 20003 IHP 18022020 AANGENOMEN

15 stemmen (SV,
CDA, VSA, VVD, D66)

11 tegen (PvdA, 
BurgerPartij
Veldhoven, GBV,
Lokaal Liberaal)

Spreekt uit om de passage betreffende dubbelgebruik op pagina 9 te wijzigen
d De zinsnede: 'Bij dubbelgebruik wordt ruimte een bepaald deel van de tijd gebruikt door de opvangorganisatie (bv. naschools) en wordt de huur 
met een dubbelgebruik percentage vermenigvuldigd' te vervangen door 'Bij dubbelgebruik wordt ruimte een bepaald deel van de tijd gebruikt door de 
opvangorganisatie (bv. naschools). De huur die hiervoor bij de opvangorganisatie in rekening wordt gebracht, wordt berekend aan de hand van de 
verhouding van het aantal uren dat de opvangorganisatie gebruik maakt van de ruimte ten opzichte van het totaal aantal uren dat deze ruimte wordt
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Amendement GBV Biidraae voor restauratie Jozeftoren
d'Ekker AANGENOMEN 10112020

14 stemmen (VVD, 
GBV, PvdA)

13 tegen (Senioren 
Veldhoven, VSA, CDA, 
D66, BurgerPartij 
Veldhoven, Lokaal 
Liberaal)

Spreekt uit het raadsbesluit nr 20.075 als volgt te wijzigen:
1.H de Meerjarenbegroting 2021-2024 wordt in de jaarschijf 2021 een bedrag van
C 85.000,- opgenomen als maximale bijdrage in de kosten van de restauratie van de Jozeftoren in de wijk d'Ekker;
2.0eraan wordt de voorwaarde verbonden dat de parochie Christus Koning de noodzakelijke restauratie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2021 
start en op een adequate manier laat uitvoeren;
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