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RããdsNieuws gemeenteVeldhoven
Geld over én hoge cliënttevredenheid

College oogst lof met 
invoering zorgtransities
Net als veel andere gemeenten in Nederland houdt 
ook Veldhoven geld over in het sociale domein. In 
2014 besloot de raad om eventuele overschotten in 
een speciaal potje te stoppen: het sociaal deelfonds. 
Omdat daar inmiddels 1,6 miljoen euro in zit, be
sloot de raad - op voorstel van het college - om het 
overschot van dit jaar (621.000 euro) te gebruiken 
om de begroting 2017 sluitend te maken.

Begroting 2017 krijgt 
opgestoken duim
Een opvallend goed geluimde raad stemde op 8 no
vember na een daglang debatteren met algemene 
stemmen in met de Programmabegroting 2017. Dat 
is allesbehalve vanzelfsprekend; in november 2014 
en 2015 werd de jaarbegroting vastgesteld met de 
tegenstem van een deel of zelfs de gehele oppositie.

Er was waardering voor de meerjarig sluitende be
groting die het college 'dankzij een flinke inspanning' 
kon overleggen. Belangrijkste pluspunt was dat het 
college de transities in het sociaal domein zowel in
houdelijk als financieel onder controle heeft. Ook de 
belastingmaatregelen kregen groen licht. Ondanks 
de eerder afgesproken stijging van de OZB blijven de 
woonlasten ongeveer gelijk.

De zeven aanwezige fracties (Fractie Klaassen was af
wezig) dienden zeven amendementen en zes moties 
in. Dat leverde bij tijden stevige discussies op, maar 
die hadden ditmaal geen invloed op de sfeer in de 
raad; het debat bleef zakelijk en correct. Overigens 
werden de meeste voorstellen ingetrokken of aange
houden, meestal na toezeggingen van een wethou
der. Twee amendementen en één motie werden una
niem door de raad aangenomen. Slechts één motie 
werd na hoofdelijke stemming verworpen: het ver
zoek van de gehele oppositie om de kledinginzame- 
ling bij het Pastoor Vekemans Fonds te laten.

Lokale belastingen
Hieronder de belangrijkste belastingmaatregelen 
voor 2017:
* De onroerend-zaakbelasting (OZB) stijgt drie jaar 

achtereen (2016 - 2018) met 2,5X. In 2017 leidt 
dat tot een totaal-opbrengst van 9,1 miljoen euro.

* De afvalstoffenheffing daalt verder, in 2017 met 
1,62X. Het basistarief komt volgend jaar uit op 
C 205 en het klikotarief op C 220.

* De rioolheffing, die vorig jaar flink daalde, gaat in 
2017 weer met omhoog. Het meest gangbare 
tarief bedraagt dan C 139,83.

* De hondenbelasting moet in principe 
kostendekkend zijn. Een hond houden wordt in 
2017 3,80 euro duurder en komt uit op C 82,50.

* De toeristenbelasting stijgt in het nieuwe jaar, 
zoals vorig jaar al is afgesproken, van C 1,40 naar 
C 1,60 per overnachting.

* De parkeertarieven in het Citycentrum blijven 
gelijk. Per uur betaalt een automobilist C 1,30.

Voor het eerst in deze raadsperiode is de begroting
unaniem aangenomen.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Mag je wel 'lan
taarnpalen kopen' met geld dat bedoeld is voor zorg 
en welzijn? vroeg Jeroen Rooijakkers (PvdA) zich af. 
Net als het CDA kwam de PvdA met een amendement 
om dit geld in het sociale domein te houden. Aan het 
eind van de rit kwamen deze voorstellen echter niet in 
stemming, omdat de raad zich unaniem kon scharen 
achter een amendement van vijf fracties: VSA, GBV, 
VVD, D66 en Samenwerkend Veldhoven. Hierin staat 
dat het sociaal deelfonds - ingesteld voor de jaren 
2015 - 2017 - met nog eens drie jaar wordt verlengd 
tot 2020. De maximale hoogte ervan wordt bepaald 
na de evaluatie van het lokaal sociaal deelfonds die 
plaatsvindt in de eerste helft van 2017. Ieder jaar kan 
de raad besluiten om deze hoogte van het deelfonds 
bij te stellen. Aan de evaluatie in 2017 nemen ook de 
cliëntvertegenwoordigers deel van 'Veldhoven aan 
Tafel', het gemeentelijke overlegorgaan in de sociale 
sector. Zo moet de kwaliteit van zorg en welzijn binnen 
het sociaal domein gewaarborgd blijven.

Raad complimenteus
Uiteindelijk kreeg het college van B&W beduidend 
meer complimenten dan kritiek. Nog maar drie jaar 
geleden werd immers met grote zorg gekeken naar 
de drie decentralisaties van de zorgtaken (Wmo, 
participatie en jeugdzorg) van rijk naar gemeenten. 
Zou er wel genoeg geld meekomen? "Na twee jaar 
zorgtransities kunnen we zeggen dat de organisatie

Einde kledingin- 
zameling door 
Vekemans Fonds?
Ook de handtekeningen van het complete vereni
gingsleven van Oerle konden de coalitiepartijen VSA, 
GBV en D66 niet overtuigen. Net zomin als de motie 
die de voltallige (aanwezige) oppositie indiende: laat 
de kledinginzameling alsjeblieft bij het Pastoor Veke
mans Fonds. Met 15 - 11 werd deze motie door de 
gehele coalitie weggestemd.

Wethouder Nicole Ramaekers (VSA) kan dus haar 
gesprekken voortzetten om de kledinginzameling in 
Veldhoven anders te organiseren. Het Pastoor Veke
mans Fonds kan daarin nog een rol spelen, maar raakt 
wel de regie - en mogelijk het merendeel van de op
brengsten - kwijt. Mogelijk dat de kledingbakken van 
het fonds blijven staan, maar dat voor transport en 
verwerking de firma Baetsen en de Kringloopwinkel 
worden ingeschakeld. Dat betekent werk voor twee 
mensen met een uitkering. Met de opbrengsten uit de 
kledinginzameling kan bovendien de afvalstoffenhef
fing omlaag.

Het faciliteren van werk voor 'kansarme burgers' is 
voor het college een belangrijke reden om de inzame
ling bij het Vekemans fonds weg te halen. Ramaekers 

(VSA): "Het fonds krijgt een vergoeding van 
20 cent per kilo van een Belgisch bedrijf, maar 
er gaat ook een hoge vergoeding naar dat 

bedrijf. Die middelen willen we graag inzet
ten in Veldhoven. En het Pastoor Vekemans 
fonds kan nog steeds geld verdienen aan de 
textielstroom. Bijvoorbeeld door de verhuur 
van kledingcontainers. Ik ben daarover met 

hen in gesprek.." Ontwikkelingshulp, 
zoals de kledinginzameling door het 
fonds , is bovendien geen taak (meer)

Op dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad de 
begroting 2017-2020 vastgesteld. De discussie ging 
vooral over de hoogte van het sociaal deelfonds, de de
centralisaties in het sociaal domein, de kledinginzame
ling door het Pastoor Vekemans Fonds, en het behoud 
van het zwembad.

Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veld
hoven een eigen medium. De artikelen bevatten geen 
letterlijk verslag, maar een impressie van de raadsver
gadering. Ze zijn geschreven door een onafhankelijk 
journalist in opdracht van de gemeente.

staat, en dat het college ruim binnen het budget is 
gebleven. Met dank aan het door de raad ingestelde 
sociaal deelfonds", concludeerde Herman Kootkar 
(Samenwerkend Veldhoven). Bij Peter Saris (VVD) 
was zelfs enige euforie te bespeuren over de royale 
overschotten, na alle terechte zorgen vooraf over de 
transities. "Dit is te mooi om waar te zijn!"

Alle fracties complimenteerden de verantwoordelijke 
'zorgwethouders' Mariënne van Dongen en Hans van 
de Looij, temeer omdat de gunstige financiële cijfers ge
paard gaan met een hoge cliënttevredenheid. Intussen 
maakt het sociaal domein met een totaal van liefst 38 
miljoen euro ruim éénderde van de Veldho- 
vense begroting uit. "Met een buffer van 
1,6 miljoen euro in het sociaal deelfonds 
heeft verder oppotten van geld geen zin", 
betoogde Ab Hofman (VSA). "Het 
nieuwe overschot van ruim 6 ton moet 
worden ingezet voor onze bewoners. In 
feite gebruiken we dit geld voor ver
sterking van de kwaliteit van wel
zijn, werk en zorg."

Ook vanuit de collegebank klonk tevredenheid 
over het verloop van de zorgtransities. "Maar zeker 
geen euforie. We blijven ons inzetten voor het bie
den van zorg waar de burger recht op heeft", ver
klaarde wethouder Van Dongen. De raad nam later 
in de middag de programmabegroting unaniem aan. 
Daarmee stemde de raad in om de extra C 621.000 
niet te storten in het sociaal deelfonds.

voor de gemeente, zoals de raad al bij de kerntaken
discussie bepaalde. Wethouder Mariënne van Dongen 
(GBV) wees erop dat de raad zonder veel discussie eer
der de subsidie aan Projectgroep Ontwikkelingssamen
werking (POS) heeft stopgezet.

'Emotie speelt grote rol'
Politiek is echter ook emotie, zo maakte Gerard Slegers 
(CDA) de beide wethouders duidelijk. "Het gevoel van 
30 jaar inzamelen door het Vekemans fonds gaat nu 
verloren. Velen zullen geen kleding meer afgeven als 
de opbrengsten niet langer voor projecten in India be
stemd zijn. Dit is volgens mij een sterfhuisconstructie 
voor het fonds." Zijn CDA-collega Ton Bolsius bena
drukte dat het hier gaat om een burgerinitiatief; en dat 
moet een overheid niet ontmoedigen. Het fonds maakt 
ieder jaar zo'n 40 à 50 mille als gift over aan de zusters 
Ursulinen in India.

Ook Ad van den Oever (VVD) deed 'vanuit zijn gevoel' 
een duit in het zakje en riep het college op om 'recht 
te doen aan het gevoelen van de raad'. "Als we alle
maal in ons hart kijken, zien we allemaal graag dat het 
Pastoor Vekemans fonds behouden blijft". Gerard Jon
kers (GBV) sprak daarentegen zijn vertrouwen uit in het 
college dat de partijen er onderling wel uitkomen. Zijn 
coalitiecollega's Ingrid Hartlief (D66) en Bjorn Wijnands 
(VSA) deelden die mening. Met zijn drieën vertegen
woordigen zij de coalitiepartijen, en daarmee een meer
derheid in de raad. Het verzoek om een hoofdelijke 
stemming over de motie wijzigde niets aan de uitslag. 
Met de 11 stemmen vóór van de oppositiefracties en 
15 tegenstemmen van de coalitiepartijen, werd de mo
tie voor voortzetting van de huidige kledinginzameling 
door het Pastoor Vekemans Fonds weggestemd.
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Verhoging OZB blijft echter breekpunt

Nieuwe kans voor zwembad

is het moment om alle voornemens tegen elkaar af te 
wegen, en geld te vinden voor het zwembad', aldus 
de PvdA fractievoorzitter. Naast het voorstel van de 
VVD om de opbrengsten uit de sponsoring van ro
tondes in te zetten voor het zwembad, bleef het stil. 
Wel drong de raad aan op spoed; het zwembaddos- 
sier wacht al jaren op een ontknoping. "Laten we er 
nu vaart achter zetten en snel de beeldvormende en 
oordeelsvormende vergaderingen achter elkaar plan
nen", bracht Hanny van den Berg (CDA) in.

En met de creatieve inbreng van de werkgroep 'be
houd zwembad' kan er zomaar een plan voor een 
nieuw zwembad voorliggen zonder dat daarvoor de 
lokale belastingen omhoog hoeven, zo hoopt het me
rendeel van de raad.

Dit plan van de werkgroep Behoud Zwembad is nu 
het uitgangspunt dat verder door het college wordt 
onderzocht en uitgewerkt. Het streven is om voor juli 
2017 opnieuw te besluiten over het zwembad.

De raad is positief over het plan van de werkgroep ‘Behoud Zwembad'.

Nog geen onderkomen 
voor Voedselbank

Zwembad Den Ekkerman krijgt een nieuwe kans. 
Het in juli 2016 genomen raadsbesluit om het bad 
te sluiten hoeft dus geen eindpunt te zijn. Dat is te 
danken aan het voorstel van de werkgroep 'Behoud 
Zwembad' waarin een nieuw zwembad tegen lagere 
kosten open kan blijven.

De coalitiepartijen VSA, GBV en D66 grepen het be- 
grotingsdebat aan om dit nieuwe initiatief nog een 
kans te geven. Via een motie droegen zij het college 
op om dit jaar nog een beeldvormende vergadering 
te beleggen om 'nog eens indringend met elkaar te 
praten over mogelijke alternatieven voor de sluiting 
van het zwembad.' Uiteraard in aanwezigheid van 
de werkgroep 'Behoud Zwembad', waarin vertegen
woordigers van Den Ekkerman en vereniging Njord 
zitten.

Het wekt geen verwondering dat de 
raad unaniem met deze, door de VVD 
aangevulde, motie instemde. Behoud 
van zwemwater heeft altijd een brede 
steun in de raad gehad - maar niet tegen 
elke prijs. Omdat voldoende financiële 
dekking niet voorhanden was en een 
raadsmeerderheid weigerde om de 
OZB te verhogen voor het voortbe
staan van het bad, werd in juli beslo
ten tot sluiting op korte termijn (2018). "Het voorstel 
van de werkgroep Behoud Zwembad bevat echter 
een nieuw plan met een - voor de gemeente - goed
koper zwembad. Dat maakt een nieuwe bijeenkomst 
met alle betrokkenen wenselijk", sprak GBV-fractie- 
voorzitter Gerard Jonkers namens de indieners.

'Zes euro per huishouden'
Verantwoordelijk wethouder Piet Wijman (D66) was 
blij met het initiatief uit de samenleving. "Ik sta sym
pathiek tegenover de motie en het initiatief van de 
werkgroep en wil graag met alle betrokken partijen 
praten over voortzetting van het zwembad." Tege
lijk ontraadde de wethouder een amendement van 
de PvdA, waarin gepleit werd voor een geringe ver
hoging van de OZB met 2X om het nieuwe voorstel 
van de werkgroep Behoud Zwembad direct financieel 
mogelijk te maken.

Jeroen Rooijakkers (PvdA) had becijferd dat deze 
kleine verhoging voldoende is om twee ton extra 
te genereren. Samen met de jaarlijkse subsidie van 
275.000 euro is er dan voldoende geld om de struc

turele lasten voor het nieuwe plan van nieuw
bouw in het centrum op te vangen. "Zo'n 

bedrag komt neer op een lastenverhoging 
van 6 euro per huishouden. Waar 
hebben we het over? Vooral als je 

bedenkt dat Veldhoven met zijn OZB 
tot de goedkoopste gemeenten van Ne

derland behoort."

Verhoging van de onroerend zaak
belasting (OZB) ligt bij een aantal 
partijen echter heel gevoelig. Met 

name VSA, CDA en VVD verzetten zich hiertegen, 
wat iedere extra verhoging onwaarschijnlijk maakt. 
Waar deze partijen dan wel het ontbrekende geld 
voor het zwembad vandaan denken te halen, werd 
niet duidelijk, ondanks herhaald aandringen van Pv- 
dA-voorman Rooijakkers. 'De begrotingsbehandeling

Wethouder Hans van de Looij (GBV) is al even op 
zoek naar nieuwe huisvesting, maar een oplossing is 
nog niet in zicht. Dat kreeg PvdA'er Jeroen Rooijak
kers te horen als antwoord op zijn motie waarin hij 
aandrong op een permanente en geschikte locatie én 
investeringssubsidie voor de Veldhovense Voedsel
bank.

De wethouder heeft ook nog wel even tijd. De Voed
selbank hoeft pas eind 2017 te vertrekken uit het 
oude schoolgebouw in de wijk d'Ekker, waar nu iede
re week de voedselpakketten worden samengesteld 
en uitgedeeld. Lastiger ligt het met de investerings
subsidie. Die zou de Voedselbank graag willen ont
vangen als bijdrage in de aanschaf van een koel- en 
vriescel om het voedsel te bewaren. Sinds kort is het 
bezit ervan een eis van de Voedsel- en Warenauto
riteit.

Over subsidies gaat wethouder Mariënne van Don
gen (GBV). En die was minder positief: "Daar moet 
de Voedselbank toch echt zelf voor zorgen." De ge
meente draagt al bij door de (huidige) huisvesting 
kosteloos ter beschikking te stellen.

Bedrijven kunnen straks rotondes adopteren
Na ruim twee jaar komt het er dan toch van: een plan 
voor sponsoring van rotondes door private partijen. 
Wethouder Hans van de Looij heeft een voorstel in 
de maak dat binnenkort naar de raad gaat.

"Eindelijk! Het heeft wel lang geduurd!" Met die 
verzuchting liet indiener Maarten Prinsen (VVD)
merken dat het hoog tijd wordt dat het college eens
werk maakt van de in november 2014 unaniem 
aangenomen motie. Met foto's van rotondes met 

bedrijfsborden uit Eersel en Best liet 
VVD-fractievoorzitter Peter Saris al 
zien dat andere gemeenten een stuk 
voortvarender te werk gaan. Daar 

kunnen private partijen een rotonde 
sponsoren: het groen op de rotonde 
onderhouden in ruil voor plaatsing van 

een reclameobject. Met een nieuw 
amendement van gelijke strekking 
zette de VVD druk op de zaak.

m

Wethouder Van de Looij (GBV) voerde als vertragen
de factor kort 'personele problemen' aan en vertelde 
over zijn aanpak, die toch wat afwijkt van wat de VVD 
vraagt. "Sponsoring lijkt ons niet de beste oplossing. 
Wij voelen meer voor adoptie van het groenonder
houd op de rotondes. Commerciële partijen mogen 
daar uiteraard met een bord melding van maken. Met 
die insteek ligt er nu een collegevoorstel, waarover u 
snel wordt geïnformeerd." Hij voegde eraan toe dat de 
gemeente daarbij wel de spelregels in de gaten houdt. 
De verkeersveiligheid mag niet in het geding komen.

Met die toezegging bracht de VVD haar amendement, 
dat werd gesteund door CDA, PvdA en Samenwer
kend Veldhoven, niet in stemming. Het amendement 
is aangehouden, in afwachting van de toegezegde in
formatienota van het college. Volgens de VVD-fractie 
kan sponsoring van rotondes zomaar 50 mille voor de 
gemeentekas opbrengen. Veldhoven telt momenteel 
28 rotondes.
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Bedrijven kunnen in 2017 Veldhovense rotondes 
gaan sponsoren of adopteren in ruil voor plaatsing

van reclame.


