
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 41 t/m 44 – Oktober 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-wk42-I Art.42_Vragen_GBV_Aanpassing dienstregeling openbaar vervoer_V21102019 
 

Raadsinformatienota’s 

19-wk44-I  Informatienota ‘Toegankelijkheid dienstverlening; 14 040, inloop zonder afspraak  en 
WhatsApp’ 

19-wk43-I Raadsinformatienota 'Voortzetting Huishoudelijke hulp toelage (HHT)' 
19-wk42-I Raadsinformatienota Aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer met bijlage 
19-wk42-I Raadsinformatienota 'Contractbeheer leerlingenvervoer gemeente Veldhoven' 
19-wk40-I  Informatienota 'Gunning uitvoeringsfase Kempenbaan West en Aansluiting A67' 
 
Overige documenten Cat.I 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Art-42-Vragen-GBV-Aanpassing-dienstregeling-openbaar-vervoer-V21102019.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-wk44-I-Informatienota-Toegankelijkheid-dienstverlening-14040-inloop-zonder-afspraak-en-WhatsApp.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Raadsinformatienota-Voortzetting-Huishoudelijke-hulp-toelage-HHT.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Raadsinformatienota-Aanpassingen-dienstregeling-openbaar-vervoer-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Raadsinformatienota-Contractbeheer-leerlingenvervoer-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Informatienota-Gunning-uitvoeringsfase-Kempenbaan-West-en-Aansluiting-A67.pdf
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19-wk44-I Nieuwsbericht gemeente Veldhoven d.d 28-10-2019 inzake Schietincident Veldhoven 
19-wk44-I Brief inzake Omgevingsvergunning Hagendoornseweg 
19-wk44-I Memo gemeente Veldhoven d.d. 28-10-2019 inzake Gunning Taxbus 
19-wk44-I Persbericht Gemeente Veldhoven d.d. 28.10.2019 inzake Uitreiking Erespeld 

(embargo) 
19-wk43-I Brief d.d. 21-10-2019 inzake zorgen om hondenuitlaat-terreinen en aanverwante 

zaken 
19-wk43-I Gemeente Veldhoven d.d. 23-10-2019 inzake nieuwsbericht 'grafschennis in 

Veldhoven' 
19-wk43-I Gemeente Veldhoven d.d. 22-10-2019 inzake uitreiking Erespeld (embargo) 
19-wk43-I Persbericht gemeente Veldhoven Uitreiking Ster van Veldhoven (embargo) 
19-wk42-I Brief d.d. 17-10-2019 inzake Zorgen evenementenbeleid Veldhoven 
19-wk42-I Nationale ombudsman d.d. 15-10-2019 inzake Oproep over problematiek Wmo 

hulpmiddelen 
19-wk42-I Persbericht gemeente Veldhoven inzake Uitreiking Erespeld (embargo) 
19-wk42-I Beëindiging steunfractielidmaatschap Laurens Creemers d.d. 15-10-2019 
19-wk42-I VNG d.d. 3-10-2019 inzake Stand van zaken herziening gemeentefonds 
19-wk42-I Stichting Écht Scheiden Zonder Schade dd. 9-10-2019 inzake Noodoproep aan onze 

Raadsleden 
19-wk42-I Gemeente Veldhoven d.d. 14-10-2019 inzake Erespeld mw. Kouwenberg (Embargo) 
19-wk42-I Persbericht Uitreiking Ster van Veldhoven (embargo) 
19-wk42-I MRE d.d. 08-10-2019 inzake Notitie reikwijdte &detailniveau Mestbewerkingslocaties 

Brabant 
19-wk42-I Stichting RIONED d.d. 10-10-2019 inzake publiekswebsite en riool en raad 
19-wk42-I Sint en Pietengilde d.d. 05-10-2019 inzake Zwarte Piet in uw gemeente 
19-wk41-I Verslag Veldhoven aan Tafel d.d. 24 mei 2019 
19-wk41-I Nieuwsbrief gemeente Veldhoven, 9-10-2019 inzake ontwikkelingen bouw zwembad 
19-wk41-I Voorstel MRE: Aansluiting MRE bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke 

Gemeenschappelijke Regelingen 
19-wk41-I Voorstel MRE deel 2 Brief aan gemeenteraden- Aansluiting MRE bij 

Werkgeversvereniging Gemeenschappelijke Regelingen 
19-wk41-I Persbericht Gemeente Veldhoven d.d. 09-10-2019 inzake Ontwerp zwembad 

Veldhoven 
19-wk41-I Persbericht Gemeente Veldhoven d.d. 4-10-2019 inzake Comité Veldhoven 100 jaar 
19-wk40-I Brief inzake Kennispunt Lokale politieke partijen d.d. 02-10-2019 
19-wk40-I Omgevingsdienst ZO-Brabant d.d 02.10.2019 inzake Lidmaatschap 

werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 
19-wk40-I Rekenkamercommissie d.d. 29.09.2019 inzake Onderzoeksplan regionaal onderzoek 

ODZOB 
 
Technische vragen 

Technische Vragen_VSA_Kosten processierups en snoeiwerkzaamheden_V07102019_A22102019 
Technische vragen_CDA_Energiecheck Bedrijven MRE_V02102019_A17102019 
Beantwoording Technische vragen AB Programmabegroting 2020-2023 definitief 
Aanvullende technische vraag_BPV_Verbod Pick-up DPD_V14102019_A15102019 
Technische vraag_BPV_Verbod Pick-up DPD_V11102019_A14102019 
Technische vragen_VVD_Meetpunten grondwater aanvullende vragen_A30092019_V24092019 
 
Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 01-10-2019 DEFINITIEVE-VERSIE 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Nieuwsbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-28-10-2019-inzake-Schietincident-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Brief-inzake-Omgevingsvergunning-Hagendoornseweg.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Memo-gemeente-Veldhoven-d-d-28-10-2019-inzake-Gunning-Taxbus.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-28-10-2019-inzake-Uitreiking-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-28-10-2019-inzake-Uitreiking-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Brief-d-d-21-10-2019-inzake-zorgen-om-hondenuitlaat-terreinen-en-aanverwante-zaken.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Brief-d-d-21-10-2019-inzake-zorgen-om-hondenuitlaat-terreinen-en-aanverwante-zaken.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-23-10-2019-inzake-nieuwsbericht-grafschennis-in-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-23-10-2019-inzake-nieuwsbericht-grafschennis-in-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-22-10-2019-inzake-uitreiking-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Brief-d-d-17-10-2019-inzake-Zorgen-evenementenbeleid-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Nationale-ombudsman-d-d-15-10-2019-inzake-Oproep-over-problematiek-Wmo-hulpmiddelen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Nationale-ombudsman-d-d-15-10-2019-inzake-Oproep-over-problematiek-Wmo-hulpmiddelen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-inzake-Uitreiking-Erespeld-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Beeindiging-steunfractielidmaatschap-Laurens-Creemers-d-d-15-10-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-VNG-d-d-3-10-2019-inzake-Stand-van-zaken-herziening-gemeentefonds.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Stichting-Echt-Scheiden-Zonder-Schade-dd-9-10-2019-inzake-Noodoproep-aan-onze-Raadsleden.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Stichting-Echt-Scheiden-Zonder-Schade-dd-9-10-2019-inzake-Noodoproep-aan-onze-Raadsleden.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-14-10-2019-inzake-Erespeld-mw-Kouwenberg-Embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Persbericht-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-MRE-d-d-08-10-2019-inzake-Notitie-reikwijdte-detailniveau-Mestbewerkingslocaties-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-MRE-d-d-08-10-2019-inzake-Notitie-reikwijdte-detailniveau-Mestbewerkingslocaties-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Stichting-RIONED-d-d-10-10-2019-inzake-publiekswebsite-en-riool-en-raad.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Sint-en-Pietengilde-d-d-05-10-2019-inzake-Zwarte-Piet-in-uw-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Verslag-Veldhoven-aan-Tafel-d-d-24-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Nieuwsbrief-gemeente-Veldhoven-9-10-2019-inzake-ontwikkelingen-bouw-zwembad.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Voorstel-MRE-Aansluiting-MRE-bij-Werkgeversvereniging-Gemeentelijke-Gemeenschappeli.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Voorstel-MRE-Aansluiting-MRE-bij-Werkgeversvereniging-Gemeentelijke-Gemeenschappeli.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-w41-I-Voorstel-MRE-deel-2-Brief-aan-gemeenteraden-Aansluiting-MRE-bij-Werkgeversvereniging-Gemee.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-w41-I-Voorstel-MRE-deel-2-Brief-aan-gemeenteraden-Aansluiting-MRE-bij-Werkgeversvereniging-Gemee.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-09-10-2019-inzake-Ontwerp-zwembad-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-09-10-2019-inzake-Ontwerp-zwembad-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-d-d-4-10-2019-inzake-Comite-Veldhoven-100-jaar.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Brief-inzake-Kennispunt-Lokale-politieke-partijen-d-d-02-10-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Omgevingsdienst-ZO-Brabant-d-d-02-10-2019-inzake-Lidmaatschap-werkgeversvereniging-voor-ge.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Omgevingsdienst-ZO-Brabant-d-d-02-10-2019-inzake-Lidmaatschap-werkgeversvereniging-voor-ge.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Rekenkamercommissie-d-d-29-09-2019-inzake-Onderzoeksplan-regionaal-onderzoek-ODZOB.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Rekenkamercommissie-d-d-29-09-2019-inzake-Onderzoeksplan-regionaal-onderzoek-ODZOB.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-Vragen-VSA-Kosten-processierups-en-snoeiwerkzaamheden-V07102019-A22102019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-CDA-Energiecheck-Bedrijven-MRE-V02102019-A17102019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-Technische-vragen-AB-Programmabegroting-2020-2023-definitief.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Aanvullende-technische-vraag-BPV-Verbod-Pick-up-DPD-V14102019-A15102019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-BPV-Verbod-Pick-up-DPD-V11102019-A14102019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-VVD-Meetpunten-grondwater-aanvullende-vragen-A30092019-V24092019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-1-10-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
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Motie & Amendementenoverzicht 2014-2019 per 1-10-2019; DEFINITIEVE VERSIE 
 
Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

19-wk44-I  GemeenteNieuws 30 oktober 2019 
19-wk44-I  Begrotingsnieuws 30 oktober 2019 
19-wk43-I Openbare besluiten collegevergadering 22 oktober 2019 
19-wk43-I Gemeentenieuws 23 oktober 2019 
19-wk42-I Openbare besluiten collegevergadering 15 oktober 2019 
19-wk42-I Zwembadnieuws 16 oktober 2019 
19-wk42-I Gemeentenieuws 16 oktober 2019 
19-wk42-I RaadsNieuws 16 oktober 2019 
19-wk41-I Openbare besluiten collegevergadering 8 oktober 2019 
19-wk41-I Gemeentenieuws Veldhoven 9 oktober 2019 
19-wk40-I Gemeentenieuws Veldhoven 2 oktober 2019 
19-wk40-I Openbare besluiten collegevergadering 1 oktober 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-wk42-III Zienswijze 16 d.d 10-10-2019 inzake ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming 
KempenbaanWest 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-10-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Gemeentenieuws-30-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk44-I-Begrotingsnieuws-30-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-22-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk43-I-Gemeentenieuws-23-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-15-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Zwembadnieuws-16-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-Gemeentenieuws-16-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk42-I-RaadsNieuws-16-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-8-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk41-I-Gemeentenieuws-Veldhoven-9-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Gemeentenieuws-Veldhoven-2-oktober-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk40-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-1-oktober-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/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-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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