
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 44 t/m 48 – November 
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-wk48-I Art.42_Vragen_SENIOREN VELDHOVEN_WEB-gelden Volwasseneducatie_V26112019 

Art.42_Vragen_PvdA_Ergernis over honden_V06112019 

Art.42_Vragen_D66_PFAS_V06112019 

19-wk47-I  Art.42_Antwoorden College_Vragen GBV_Aanpassingen dienstregeling  

OV_V21102019_A22112019 

 

Raadsinformatienota’s 

19-wk48-I Raadsinformatienota 'Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Veldhoven' 

19-wk48-I Raadsinformatienota 'Rapport collegeonderzoek Subsidieverstrekking' 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-wk48-I-Art-42-Vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-WEB-gelden-Volwasseneducatie-V26112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Art-42-Vragen-PvdA-Ergernis-over-honden-V06112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Art-42-Vragen-D66-PFAS-V06112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Art-42-Antwoorden-College-Vragen-GBV-Aanpassingen-dienstregeling-OV-V21102019-A22112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Art-42-Antwoorden-College-Vragen-GBV-Aanpassingen-dienstregeling-OV-V21102019-A22112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Raadsinformatienota-Lokaal-Gezondheidsbeleid-Gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Raadsinformatienota-Rapport-collegeonderzoek-Subsidieverstrekking-incl-bijlagen.pdf
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19-wk44-I   Informatienota Toegankelijkheid dienstverlening 14040 inloop zonder afspraak en   

WhatsApp 

 

 

Overige documenten Cat.I 

19-wk48-I Raadstafel21 d.d. 28-11-2019 inzake agenda 11 december 2019 met bijlagen 

19-wk48-I Brief Stichting EHS d.d. 25-11-2019 inzake Straling en gezondheid 

19-wk48-I Brief voorzitter DorpsVereniging Oerle d.d. 28-11-2019 inzake Wijkgrenzen 

Veldhoven 

19-wk48-I  Stichting StralingsArmNederland d.d. 06-08-2019 inzake Uitrol 5G netwerk 

19-wk47-I Brief inwoner Veldhoven d.d. 21-11-2019 inzake STOP DE UITROL VAN HET 5G 

NETWERK 

19-wk47-I NVR d.d. 21-11-2019 inzake Herfstbrief 2019 met bijlagen 

19-wk47-I Brief GGD d.d 29-10-2019 inzake Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 

19-wk47-I Presentatie Bijeenkomst Combinatie Jeugdzorg-Samen sterk voor de jeugd d.d. 06-

11-2019 

19-wk46-I Brief gemeente Katwijk d.d. 1-11-2019 inzake buitengewone algemene 

ledenvergadering VNG mbt klimaatakkoord 

19-wk46-I Oogstfonds d.d. 31-10-2019 inzake opdracht aan Oogstfonds 

19-wk46-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d 11-11-2019 Uitreiking Ster van Veldhoven 

(embargo) 

19-wk46-I inwoner gemeente Veldhoven d.d. 8-11-2019 inzake Behoud van educatief centrum 

De Parasol 

19-wk45-I Aankondiging D66 Gespreks- en discussieplatform 'De Gaarkeuken' 

19-wk45-I Milieudefensie Eindhoven d.d. 30-10-2019 inzake boom per inwoner binnen het MRE 

gebied 

19-wk45-I Min. Binnenl. zkn en koninkrijksrel. d.d. 28-10-2019 inzake Kennisgeving aanbieding 

handreiking integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen 

19-wk45-I Louis van der Kallen d.d. 04-11-2019 inzake 'ruimte in regels' 

19-wk45-I Inwoner gemeente Veldhoven d.d. 31-10-2019 inzake Reactie inloopavond Slot-Oost 

19-wk45-I  College gemeente Veldhoven d.d. 30-10-19 inzake Tijdslijn raadsbetrokkenheid SGE-

MRE 

19-wk45-I Parent Elimination dd 06-11-2019 inzake Agressie tegen jeugdzorg medewerkers incl 

bijlage 

19-wk45-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 01-11-2019 inzake Nieuwe Bouwkavels 

Huysackers te koop 

19-wk45-I bijlage 1 bij persbericht d.d. 01-11-2019 inzake Nieuwe Bouwkavels Huysackers te 

koop 

19-wk45-I bijlage 2 bij persbericht d.d. 01-11-2019 inzake Nieuwe Bouwkavels Huysackers te 

koop 

19-wk45-I Persbericht Gemeente Veldhoven d.d 05-11-2019 Uitreiking Ster van Veldhoven 

(embargo) 

19-wk45-I PvdA Veldhoven inzake Bijeenkomst 'Jong en oud voor een duurzamer klimaat' 

 

Technische vragen 

Technische vragen GBV Aantrekkelijkheid Citycentrum AP6.03 26112019 V20112019 

Technische vragen D66 Aantrekkelijkheid Citycentrum AP6.03 26112019 V14112019 

Technische vraag_VVD_19091 Algemene Plaatselijke Verordening_V18112019_A19112019 

Technische vraag_VVD_AB12112019_Doorberekening kosten kermissen_V06112019_A08112019 

Technische vragen_CDA_Digitaal Connectiviteitsplan_V02102019_A05112019 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Informatienota-Toegankelijkheid-dienstverlening-14040-inloop-zonder-afspraak-en-WhatsApp.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Informatienota-Toegankelijkheid-dienstverlening-14040-inloop-zonder-afspraak-en-WhatsApp.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Raadstafel21-d-d-28-11-2019-inzake-agenda-11-december-2019-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Brief-Stichting-EHS-d-d-25-11-2019-inzake-Straling-en-gezondheid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Brief-voorzitter-DorpsVereniging-Oerle-d-d-28-11-2019-inzake-Wijkgrenzen-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Brief-voorzitter-DorpsVereniging-Oerle-d-d-28-11-2019-inzake-Wijkgrenzen-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Stichting-StralingsArmNederland-d-d-06-08-2019-inzake-Uitrol-5G-netwerk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Brief-inwoner-Veldhoven-d-d-21-11-2019-inzake-STOP-DE-UITROL-VAN-HET-5G-NETWERK.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Brief-inwoner-Veldhoven-d-d-21-11-2019-inzake-STOP-DE-UITROL-VAN-HET-5G-NETWERK.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-NVR-d-d-21-11-2019-inzake-Herfstbrief-2019-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Brief-GGD-d-d-29-10-2019-inzake-Wet-Normering-Rechtspositie-Ambtenaren-WNRA.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Presentatie-Bijeenkomst-Combinatie-Jeugdzorg-Samen-sterk-voor-de-jeugd-d-d-06-11-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Presentatie-Bijeenkomst-Combinatie-Jeugdzorg-Samen-sterk-voor-de-jeugd-d-d-06-11-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-Brief-gemeente-Katwijk-d-d-1-11-2019-inzake-buitengewone-algemene-ledenvergadering-VNG-mb.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-Brief-gemeente-Katwijk-d-d-1-11-2019-inzake-buitengewone-algemene-ledenvergadering-VNG-mb.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-Oogstfonds-d-d-31-10-2019-inzake-opdracht-aan-Oogstfonds.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-11-11-2019-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-11-11-2019-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-inwoner-gemeente-Veldhoven-d-d-8-11-2019-inzake-Behoud-van-educatief-centrum-De-Parasol.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-inwoner-gemeente-Veldhoven-d-d-8-11-2019-inzake-Behoud-van-educatief-centrum-De-Parasol.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Aankondiging-D66-Gespreks-en-discussieplatform-De-Gaarkeuken.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Milieudefensie-Eindhoven-d-d-30-10-2019-inzake-boom-per-inwoner-binnen-het-MRE-gebied.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Milieudefensie-Eindhoven-d-d-30-10-2019-inzake-boom-per-inwoner-binnen-het-MRE-gebied.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Min-Binnenl-zkn-en-koninkrijksrel-d-d-28-10-2019-inzake-Kennisgeving-aanbieding-handre.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Min-Binnenl-zkn-en-koninkrijksrel-d-d-28-10-2019-inzake-Kennisgeving-aanbieding-handre.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Louis-van-der-Kallen-d-d-04-11-2019-inzake-ruimte-in-regels.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-dhr-R-Tros-d-d-31-10-2019-inzake-Reactie-inloopavond-Slot-Oost.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-College-gemeente-Veldhoven-d-d-30-10-19-inzake-Tijdslijn-raadsbetrokkenheid-SGE-MRE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-College-gemeente-Veldhoven-d-d-30-10-19-inzake-Tijdslijn-raadsbetrokkenheid-SGE-MRE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Parent-Elimination-dd-06-11-2019-inzake-Agressie-tegen-jeugdzorg-medewerkers-incl-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Parent-Elimination-dd-06-11-2019-inzake-Agressie-tegen-jeugdzorg-medewerkers-incl-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-01-11-2019-inzake-Nieuwe-Bouwkavels-Huysackers-te-koop.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-01-11-2019-inzake-Nieuwe-Bouwkavels-Huysackers-te-koop.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-bijlage-1-bij-persbericht-d-d-01-11-2019-inzake-Nieuwe-Bouwkavels-Huysackers-te-koop.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-bijlage-1-bij-persbericht-d-d-01-11-2019-inzake-Nieuwe-Bouwkavels-Huysackers-te-koop.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-bijlage-2-bij-persbericht-d-d-01-11-2019-inzake-Nieuwe-Bouwkavels-Huysackers-te-koop.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-bijlage-2-bij-persbericht-d-d-01-11-2019-inzake-Nieuwe-Bouwkavels-Huysackers-te-koop.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-05-11-2019-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-05-11-2019-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-PvdA-Veldhoven-inzake-Bijeenkomst-Jong-en-oud-voor-een-duurzamer-klimaat.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-GBV-Aantrekkelijkheid-Citycentrum-AP6-03-26112019-V20112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-D66-Aantrekkelijkheid-Citycentrum-AP6-03-26112019-V14112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-VVD-19091-Algemene-Plaatselijke-Verordening-V18112019-A19112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-VVD-AB12112019-Doorberekening-kosten-kermissen-V06112019-A08112019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-CDA-Digitaal-Connectiviteitsplan-V02102019-A05112019.pdf
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Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 01-10-2019 DEFINITIEVE-VERSIE 

Motie & Amendementenoverzicht 2014-2019 per 1-10-2019; DEFINITIEVE VERSIE 

 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

19-wk49-I Raadsnieuws 4 december 2019 

19-wk48-I Openbare besluiten collegevergadering 26 november 2019 

19-wk48-I Gemeentenieuws 27 november 2019 

19-wk47-I  Openbare besluiten collegevergadering 19 november 2019 

19-wk47-I  Gemeentenieuws 20 november 2019 

19-wk47-I  RaadsNieuws 20 november 2019 - Programmabegroting 2020-2023 

19-wk46-I Gemeentenieuws 13 november 2019 

19-wk45-I Openbare besluiten collegevergadering 5 november 2019 

19-wk45-I BegrotingsNieuws 6 november 2019 

19-wk45-I Gemeentenieuws 6 november 2019 

19-wk45-I RaadsNieuws 6 november 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. 

 

 

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-wk47-III Zienswijze 17 d.d. 16-11-2019 inzake 11 appartementen Provincialeweg 32 

19-wk42-III Zienswijze 16 d.d 10-10-2019 inzake ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming 

KempenbaanWest 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-1-10-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-1-10-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-10-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk49-I-Raadsnieuws-4-december-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-26-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk48-I-Gemeentenieuws-27-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-19-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-Gemeentenieuws-20-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk47-I-RaadsNieuws-20-november-2019-Programmabegroting-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk46-I-Gemeentenieuws-13-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-5-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-BegrotingsNieuws-6-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-Gemeentenieuws-6-november-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk45-I-RaadsNieuws-6-november-2019-1.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/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-wk47-III-Zienswijze-17-d-d-16-11-2019-inzake-11-appartementen-Provincialeweg-32.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-III-Zienswijze-16-d-d-10-10-2019-inzake-ontwerpbesluit-Wet-Natuurbescherming-KempenbaanWest.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-III-Zienswijze-16-d-d-10-10-2019-inzake-ontwerpbesluit-Wet-Natuurbescherming-KempenbaanWest.pdf
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