
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 49 t/m 52 – December 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-wk51-I Art.42_Antwoord College_Vragen_VSA_Collectiviteitszorgverzekering 

VeldhovenA101219_V061219 

19-wk49-I Art.42_Antwoord College_Vragen PvdA_Ergernis over honden_A04122019_V06112019 

19-wk49-I Art.42_Vragen_VSA_Collectiviteitszorgverzekering Veldhoven_V06122019 

19-wk49-I Art.42_Antwoorden College_Vragen_D66_PFAS_V05112019_A06122019 

 

Raadsinformatienota’s 

19-wk52-I Informatienota 'Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag'  met bijlage 

19-wk51-I  Informatienota 'Uitvoeringsprogramma ‘Cultuur verbindt Veldhoven!’ 2020-2021'-met 

bijlage 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Art-42-Antwoord-College-Vragen-VSA-Collectiviteitszorgverzekering-VeldhovenA101219-V061219.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Art-42-Antwoord-College-Vragen-VSA-Collectiviteitszorgverzekering-VeldhovenA101219-V061219.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Art-42-Antwoord-College-Vragen-PvdA-Ergernis-over-honden-A04122019-V06112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Art-42-Vragen-VSA-Collectiviteitszorgverzekering-Veldhoven-V06122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Art-42-Vragen-VSA-Collectiviteitszorgverzekering-Veldhoven-V06122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Informatienota-Stand-van-zaken-aanpak-personen-met-verward-gedrag-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Informatienota-Uitvoeringsprogramma-Cultuur-verbindt-Veldhoven-2020-2021-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Informatienota-Uitvoeringsprogramma-Cultuur-verbindt-Veldhoven-2020-2021-met-bijlage.pdf
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19-wk51-I  Informatienota Stand van zaken uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 17-20 met 

bijlage 

19-wk51-I  Informatienota 'Processchema omgevingsvisie Veldhoven' met bijlagen 

19-wk51-I Informatienota 'Stand van zaken vanuit de proefcasus Eindhoven Airport' 

19-wk51-I  Raadsinformatienota 'Regionale Energiestrategie (RES) MRE' incl Bijlagen 

19-wk50-I  Informatienota 'Lokale en regionale verkeersveiligheidscijfers 2015-Q2 2019-met bijlagen 

19-wk50-I Raadsinformatienota 'Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC Z.O-Brabant –Bestrijden 

schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten over schooljaar 2017-2018 

19-wk49-I Raadsinformatienota 'Vervolgaanpak beëindigen permanente bewoning' 

19-wk49-I  Informatienota 'Informeren over proces woningbouwversnelling' 

19-wk49-I  Raadsinformatienota 'Actualiseren Laadpalenbeleid' - incl Bijlagen 

 

Overige documenten Cat.I 

19-wk52-I Verslag Veldhoven aan Tafel d.d. 27 september 2019 

19-wk52-I  Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 24-12-2019 inzake Integraal Huisvestingsplan 

Veldhoven 

19-wk51-I  Brief VNG d.d. 11-12-2019 inzake Model Referendum verordening 

19-wk51-I  Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 16-12-2019 inzake Begroting 2020 

19-wk51-I  Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg - december 2019 

19-wk51-I Enquête d.d. 17-12-2019 inzake Succesvol Wethouderschap 

19-wk51-I  Brief ODZOB d.d. 16-12-2019 inzake Controle op vuurwerkopslag 

19-wk50-I  Brief gemeente Veldhoven d.d. 11-12-2019 inzake toekenning Erespeld (embargo) 

19-wk50-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 12-12-2019 inzake Uitreiking Erespeld (embargo) 

19-wk50-I Gemeente Veldhoven d.d. 10-10-2019 inzake wijkgrenzen Veldhoven 

19-wk50-I Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 4-12-19 inzake Kadernota 2021 

19-wk50-I Prov. N-Brabant d.d. 5-12-19 inzake Evaluatie Beleidskader interbestuurlijk toezicht 16-

19 

19-wk50-I  Persbericht SGE d.d 9-12-2019 Brainport financieringsregeling in het Stedelijk Gebied 

19-wk50-I EMBARGO Persuitnodiging gem. Veldhoven dd 9-12-19 Uitreiking Koninklijke 

Onderscheidingen 

19-wk50-I  EMBARGO Persbericht gem. Veldhoven dd 9-12-19 Uitreiking Koninklijke 

Onderscheidingen 

19-wk50-I SGE d.d 06-12-2019 'Sfeerverslag SGE regioconferentie 02-10-2019' 

19-wk49-I Persbericht gemeente Veldhoven Uitreiking Ster van Veldhoven (embargo) 

19-wk49-I Persbericht gemeente Helmond d.d. 3-12-2019 'Erik de Ruiter nieuwe 

gemeentesecretaris' 

 

Technische vragen 

Technische vragen_CDA_Verordening commissie bezwaarschriften_AP8.03_V16122019_A17122019 

Technische vraag_D66_19091 Algemene Plaatselijke Verordening_V15122019_A16122019 

Technische vragen_VSA_7.04_Verordening Sociaal domein_A11122019_V26112019 

Technische vraag_CDA_Brainportgelden_V12122019_A16122019 

Technische vragen_GBV_BURAP III-2019_V10122019_A12122019 

Technische vraag_CDA_Aantrekkelijkheid 

Citycentrum_Intentieovereenkomst_17122019_V20191209_A20191210 

Technische vragen_BPV_BURAP III-2019_V10122019_A11122019 

 

Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 01-12-2019 DEFINITIEVE-VERSIE 

Motie & Amendementenoverzicht 2014-2019 per 1-12-2019; DEFINITIEVE VERSIE 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Informatienota-Stand-van-zaken-uitvoeringsprogramma-Veldhoven-Beweegt-17-20-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Informatienota-Stand-van-zaken-uitvoeringsprogramma-Veldhoven-Beweegt-17-20-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Informatienota-Processchema-omgevingsvisie-Veldhoven-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Informatienota-Stand-van-zaken-vanuit-de-proefcasus-Eindhoven-Airport.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Raadsinformatienota-Regionale-Energiestrategie-RES-MRE-incl-Bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Informatienota-Lokale-en-regionale-verkeersveiligheidscijfers-2015-Q2-2019-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/RMC-Z-O-Brabant-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/RMC-Z-O-Brabant-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Raadsinformatienota-Vervolgaanpak-beeindigen-permanente-bewoning.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Informatienota-Informeren-over-proces-woningbouwversnelling.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Raadsinformatienota-Actualiseren-Laadpalenbeleid-incl-Bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Verslag-Veldhoven-aan-Tafel-d-d-27-september-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-24-12-2019-inzake-Integraal-Huisvestingsplan-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-24-12-2019-inzake-Integraal-Huisvestingsplan-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Brief-VNG-d-d-11-12-2019-inzake-Model-Referendum-verordening.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Brief-Provincie-Noord-Brabant-d-d-16-12-2019-inzake-Begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Nieuwsbrief-Combinatie-Jeugdzorg-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Enquete-d-d-17-12-2019-inzake-Succesvol-Wethouderschap.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Brief-ODZOB-d-d-16-12-2019-inzake-Controle-op-vuurwerkopslag.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Brief-gemeente-Veldhoven-d-d-11-12-2019-inzake-toekenning-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-12-12-2019-inzake-Uitreiking-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-10-10-2019-inzake-wijkgrenzen-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Omgevingsdienst-Zuidoost-Brabant-d-d-4-12-19-inzake-Kadernota-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Prov-N-Brabant-d-d-5-12-19-inzake-Evaluatie-Beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-16-19.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Prov-N-Brabant-d-d-5-12-19-inzake-Evaluatie-Beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-16-19.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Persbericht-SGE-d-d-9-12-2019-Brainport-financieringsregeling-in-het-Stedelijk-Gebied.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-EMBARGO-Persuitnodiging-gem-Veldhoven-dd-9-12-19-Uitreiking-Koninklijke-Onderscheidingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-EMBARGO-Persuitnodiging-gem-Veldhoven-dd-9-12-19-Uitreiking-Koninklijke-Onderscheidingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-EMBARGO-Persbericht-gem-Veldhoven-dd-9-12-19-Uitreiking-Koninklijke-Onderscheidingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-EMBARGO-Persbericht-gem-Veldhoven-dd-9-12-19-Uitreiking-Koninklijke-Onderscheidingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-SGE-d-d-06-12-2019-Sfeerverslag-SGE-regioconferentie-02-10-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Persbericht-gemeente-Helmond-d-d-3-12-2019-Erik-de-Ruiter-nieuwe-gemeentesecretaris.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Persbericht-gemeente-Helmond-d-d-3-12-2019-Erik-de-Ruiter-nieuwe-gemeentesecretaris.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-CDA-Verordening-commissie-bezwaarschriften-AP8-03-V16122019-A17122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-D66-19091-Algemene-Plaatselijke-Verordening-V15122019-A16122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-VSA-7-04-Verordening-Sociaal-domein-A11122019-V26112019-1.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-CDA-Brainportgelden-V12122019-A16122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-GBV-BURAP-III-2019-V10122019-A12122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/17-december/19:30/19-107-Advies-Review-Panel-inzake-vergroten-aantrekkelijkheid-Citycentrum-DdK/Technische-vraag-CDA-Aantrekkelijkheid-Citycentrum-Intentieovereenkomst-17122019-V20191209-A20191210.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/17-december/19:30/19-107-Advies-Review-Panel-inzake-vergroten-aantrekkelijkheid-Citycentrum-DdK/Technische-vraag-CDA-Aantrekkelijkheid-Citycentrum-Intentieovereenkomst-17122019-V20191209-A20191210.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/17-december/19:30/19-117-Derde-bestuursrapportage-2019-JR/Technische-vragen-BPV-BURAP-III-2019-V10122019-A11122019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-01-12-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-01-12-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-12-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
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Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

19-wk52-I Raadsnieuws 23 december 2019LR 

19-wk52-I Gemeentenieuws 23 december 2019 

19-wk52-I Openbare besluiten collegevergadering 24 december 2019 

19-wk51-I  Gemeentenieuws Veldhoven 18 december 2019 

19-wk51-I  Openbare besluiten collegevergadering 17 december 2019 

19-wk50-I  Openbare besluiten collegevergadering 10 december 2019 

19-wk50-I Gemeentenieuws 11 december 2019 

19-wk49-I Openbare besluiten Collegevergadering 3 december 2019 - activiteiten B&W 

19-wk49-I Openbare besluiten collegevergadering 3 december 2019 

19-wk49-I Gemeentenieuws 4 december 2019 

19-wk49-I Raadsnieuws 4 december 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-wk49-II  Brief inwoner Veldhoven d.d. 30-11-2019 inzake milieu 

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-wk50-III Zienswijze Provincie Noord-Brabant d.d. 11-12-2019 inzake ontwerp-bestemmingsplan 

‘Heers 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Raadsnieuws-23-december-2019LR.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Gemeentenieuws-23-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk52-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-24-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Gemeentenieuws-Veldhoven-18-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk51-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-17-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-10-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-I-Gemeentenieuws-11-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Openbare-besluiten-Collegevergadering-3-december-2019-activiteiten-B-W.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-3-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Gemeentenieuws-4-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Raadsnieuws-4-december-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-wk49-II-Brief-inwoner-Veldhoven-d-d-30-11-2019-inzake-milieu.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-III-Zienswijze-Provincie-Noord-Brabant-d-d-11-12-2019-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-Heers.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk50-III-Zienswijze-Provincie-Noord-Brabant-d-d-11-12-2019-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-Heers.pdf
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