
Besluitvormende raadsavond 11 oktober 2016
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Datum 11-10-2016
Aanvang 19:30
Locatie Raadzaal
Griffier mr. G.M.W.M. Wasser
Voorzitter drs. J.M.L.N Mikkers

Deze agenda dient als besluitenlijst. De stukken voor deze vergadering zijn besproken in de oordeelsvormende vergadering 
op 20 september 2016, met uitzondering van agendapunt 12. Dit agendapunt is rechtstreeks geagendeerd.

Afwezig:
- Marianne Klaassen, Fractie Klaassen 

Bijlagen:

Printversie conceptagenda 
11-okt-16-B

Resultaten RA_11-10-16_Besluit 

RaadsNieuws 19 oktober 2016 

Notulen RA 11 10 2016 Besluit

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering van 13 september 2016

De notulen zijn voor kennisgeving aangenomen. Deze notulen zijn terug te vinden bij de vergadering van 13 
september 2016.

5. Informatieronde

6. Art.42 vragen

6.1 GBV naar aanleiding van informatienota Kruising Kromstraat-De Plank

Art 42_GBV_Kruising Kromstraat-De Plank_V_04082016_A_21092016



6.2 CDA inzake Kledinginzameling

Art 42 CDA Kledinginzameling V 23092016 A 06102016

7. Spreekrecht burgers

Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde (raads-)voorstellen. Een verzoek 
om spreekrecht meldt u normaal gesproken 48 uur vóór de betreffende vergadering bij de griffie, bij voorkeur via e
mail griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden te informeren.

HAMERSTUKKEN

8. 16.095 Bestemmingsplan 't Look 2016' (NR)

Vanwege de wettelijke actualiseringsplicht is een bestemmingsplan opgesteld voor 't Look. Actualisatie van het 
bestemmingsplan is daarnaast gewenst om nieuwe wet- en regelgeving te vertalen en actueel beleid te 
verankeren.
Het ontwerpbestemmingsplan 't Look is ter inzage gelegd. Er is één zienswijze ingediend.

16095 Vaststellen Bestemmingsplan 't Look 2016, voorste^def
16096 Vaststellen Bestemmingsplan 't Look 2016, beslui^def
16095 Vaststellen Bestemmingsplan 't Look 2016, nota van zienswijzen_def 
16095 Vaststellen Bestemmingsplan 't Look 2016, zienswijze Eggermont 
't Look 2016 - Bestemmingsplannen - Gemeente Veldhoven 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00064)

9. 16.097 Bestemmingsplannen 'Baetsen' en 'Baetsen geluid' (NR)

Het bestemmingsplan 'Baetsen' voorziet in een goede juridische actuele regeling voor het terrein van het bedrijf 
Baetsen B.V., gelegen aan de Locht. De bestemming 'bedrijf-recycling-transport en kraanbedrijf' en 'groen' wordt 
aangepast aan de feitelijke situatie ter plaatse. Tevens wordt voorzien in een nieuwe landschappelijke inpassing 
en kwaliteitsverbetering van het terrein.

Het bestemmingsplan 'Baetsen geluid' voorziet in een actuele geluidszonering voor het totale industrieterrein De 
Heibloem, gelegen aan de Locht.

Tijdens de termijn van ter inzage legging is een drietal zienswijzen ingediend. Twee van deze zienswijzen hebben 
betrekking op het bestemmingsplan ‘Baetsen'. De derde zienswijze is gericht tegen het bestemmingsplan 
‘Baetsen geluid'.

16097 Vaststellen bestemmingsplannen Baetsen en Baetsen geluid, voorste^def
16098 Vaststellen bestemmingsplan Baetsen, beslui^def
16099 Vaststellen bestemmingsplan Baetsen geluid, beslui^def
16097 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Bp Baetsen en Baetsen gelu^def 
Baetsen - Bestemmingsplannen - Gemeente Veldhoven 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00035)
Baetsen, geluid - Bestemmingsplannen - Gemeente Veldhoven 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00036)



10. 16.068 Bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' (NR)

Het bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' voorziet in het planologisch juridisch kader om 
tien woningen op dit perceel te kunnen realiseren.

16068 Vaststellen bestemmingsplan Meerveldhoven, herziening Broekweg, voorste^def
16069 Vaststellen bestemmingsplan Meerveldhoven, herziening Broekweg, beslui^def 
Meerveldhoven, herziening Broekweg 27 - Bestemmingsplannen - Gemeente Veldhoven 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00040)

11. 16.104 Indienen zienswijzen Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking
Metropoolregio Eindhoven 2017 (JM)

Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 heeft de nieuwe 
bestuurlijke samenwerking in Zuidoost-Brabant vorm gekregen. In de regeling is opgenomen dat het algemeen 
bestuur per 1 januari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het regionaal 
platform zal evalueren.

De onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie is aan de deelnemende gemeenten toegezonden om 
hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te maken.

16104 Indienen zienswijzen Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven 2017, voorste^def
16105 Indienen zienswijzen Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven 2017, beslui^def
16104 Brief Metropoolregio Eindhoven inzake Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke 
samenwerking MRE dd 13 juni 2016, bijlage
16104 Brief Metropoolregio Eindhoven aan gemeenteraden inzake onderzoeksvraagstelling evaluatie 
bestuurlijke samenwerking MRE dd 8 juli 2016, bijlage

12. 16.111 Benoeming W.J. van de Ven als steunfractielid (VVD) (JM)

Gelet op het ontslag van mevrouw R. Zwolsman-Jacobs per 1 oktober 2016 wordt voorgesteld de heer W.J. van 
de Ven te benoemen tot steunfractielid VVD.

16111 Ontslag R. Zwolsman-Jacobs als steunfractielid VVD 
16111 Voordracht benoeming W.J. van de Ven, steunfractielid VVD 
16111 Benoeming W J van de Ven als steunfractielid, beslui^def

BESPREEKSTUKKEN

13. 16.089 Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging financiële beheersverordening 2016 (PW)

Op Europees niveau zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op lange 
termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving. Naar aanleiding van deze 
wijzigingen in wet- en regelgeving is aanpassing van het huidige Treasurystatuut noodzakelijk.



16089 Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging financiële beheersverordening 2016, 
voorsteLdef
16090 Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging financiële beheersverordening 2016, 
beslui^def
16089 Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging financiële beheersverordening 2016; 
Treasurystatuut 2016 Gemeente Veldhoven, bijlage_def 
CDA AP12 Treasurystatuut openbaar 
VVD AP12 Treasurystatuut Openbaar

14. 16.093 Vaststellen Woonvisie 2016 en verder (HvdL)

De veranderende samenleving en de (voorbije) economische crisis leiden tot een andere visie op de woningmarkt 
en tot andere woonwensen. Daarnaast is in 2015 een nieuwe Woningwet vastgesteld. Vanwege deze 
ontwikkelingen is, in samenwerking met diverse stakeholders, een nieuwe woonvisie opgesteld, waarin de 
beleidslijnen voor de komende jaren zijn uitgezet. De woonvisie wordt door de raad vastgesteld.

16093 Woonvisie 2016 en verder, voorste^def
16094 Woonvisie 2016 en verder, beslui^def
16093 Keuzes maken; Woonvisie 2016 en verder, bijlage_def 
16093 Woonvisie 2016 en verder, eindverslag inspraakprocedure^ijlage 
PvdA AP14 Starterslening irt Woonvisie Openbaar 
PvdA AP14 Beschermd Wonen irt Woonvisie Openbaar

Tweede termijn

15. 16.100 Procesvoorstel samenspraak Nota Kunst & Cultuur (PW)

De culturele ontplooiing van Veldhovenaren is met name vastgelegd in de nota Kunst & Cultuur 2006-2010: ‘de 
vooruitgang van de cultuur'. Deze nota is gedateerd en aan herziening toe. De raad stelt het proces en de kaders 
om te komen tot een nieuwe nota vast. In de adviesnota wordt een proces van samenspraak voorgesteld om te 
komen tot een geactualiseerde nota Kunst & Cultuur.

16100 Vaststellen samenspraakproces Nota Kunst en Cultuur, voorste^def
16101 Vaststellen samenspraakproces Nota Kunst en Cultuur, beslui^def 
A_VSA_GBV_D66_CDA_PvdA_SV_AP15_Procesvoorstel Samenspraak nota Kunst & Cultuu^def

Schorsing
Schorsing

16. Sluiting



Leden van de gemeenteraad en steunfractieleden

datum
behandeld door 
afdeling 
telefoon 
onderwerp

27 september 2016 
Silvana Verbruggen 
Griffie
040-25.84.159
raadsavond

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering (besluitvormend). De 
raadsavond vindt plaats op dinsdag 11 oktober, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

De voorlopige agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan. Achter de bespreekpunten treft u de 
initialen aan van de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

Met vriendelijke groet,

DE VOORZITTER 
De heer J.M.L.N. Mikkers



AGENDA

Besluitvorming dinsdag 11 oktober 2016

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering van 
13 september 2016

5. Informatieronde
> Mededelingen college in het kader van de actieve informatieplicht.
> Vragen van raadsleden (indienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering bij de griffie).

6. Artikel 42 vragen Reglement van orde van de raad (onder voorbehoud van 
beantwoording):

7. Spreekrecht burgers
Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde 
(raads-)voorstellen. U kunt zich aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via 
e-mail Griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.
Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden te informeren.

HAMERSTUKKEN

8. 16.095 Bestemmingsplan ''t Look 2016' (NR)
Vanwege de wettelijke actualiseringsplicht is een bestemmingsplan opgesteld voor 
't Look. Actualisatie van het bestemmingsplan is daarnaast gewenst om nieuwe wet- en 
regelgeving te vertalen en actueel beleid te verankeren.

9. 16.097 Bestemmingsplan 'Baetsen' en 'Baetsen geluid' (NR)
Het bestemmingsplan 'Baetsen' voorziet in een goede juridische actuele regeling voor het 
terrein van het bedrijf Baetsen B.V., gelegen aan de Locht. De bestemming 'bedrijf- 
recycling-transport en kraambedrijf' en 'groen' wordt aangepast aan de feitelijke situatie 
ter plaatse. Tevens wordt voorzien in een nieuwe landschappelijke inpassing en 
kwaliteitsverbetering van het terrein.

Het bestemmingsplan 'Baetsen geluid' voorziet in een actuele geluidszonering voor het 
totale industrieterrein De Heibloem, gelegen aan de Locht.

Tijdens de termijn van ter inzage legging is een drietal zienswijzen ingediend.
Twee van deze zienswijzen hebben betrekking op het bestemmingsplan 'Baetsen'.
De derde zienswijze is gericht tegen het bestemmingsplan 'Baetsen geluid'.

10. 16.068 Bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' (NR)
Het bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' voorziet in het 
planologisch juridisch kader om tien woningen op dit perceel te kunnen realiseren.

11. 16.104 Indienen zienswijzen Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke 
samenwerking Metropoolregio Eindhoven 2017 (JM)
Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 
heeft de nieuwe bestuurlijke samenwerking in Zuidoost-Brabant vorm gekregen.



In de regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur per 1 januari 2017 het 
functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het regionaal 
platform zal evalueren.
De onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie is aan de deelnemende 
gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te 
maken.

12. Benoeming W.J. van de Ven als steunfractielid (VVD) (JM)
Gelet op het ontslag van steunfractielid mevrouw R. Zwolsman-Jacobs per 1 oktober 2016 
wordt voorgesteld de heer W.J. van de Ven te benoemen tot steunfractielid VVD.

BESPREEKSTUKKEN

13. 16.089 Vaststellen Treasurystatuut en wijziging financiële beheersverordening 2016 (PW) 
Op Europees niveau zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de 
overheidsuitgaven nu en op lange termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn 
vertaald naar Nederlandse wetgeving. Naar aanleiding van deze wijzigingen in wet- en 
regelgeving is aanpassing van het huidige Treasurystatuut noodzakelijk.

14. 16.093 Vaststellen Woonvisie 2016 en verder (HvdL)
De veranderende samenleving en de (voorbije) economische crisis leiden tot een andere 
visie op de woningmarkt en tot andere woonwensen. Daarnaast is in 2015 een nieuwe 
Woningwet vastgesteld. Vanwege deze ontwikkelingen is, in samenwerking met diverse 
stakeholders, een nieuwe woonvisie opgesteld, waarin de beleidslijnen voor de komende 
jaren zijn uitgezet.

15. 16.100 Procesvoorstel samenspraak Nota Kunst & Cultuur (PW)
De culturele ontplooiing van Veldhovenaren is met name vastgelegd in de nota Kunst & 
Cultuur 2006-2010: ’de vooruitgang van de cultuur'. Deze nota is gedateerd en aan 
herziening toe. De raad stelt het proces en de kaders om te komen tot een nieuwe nota 
vast. In de adviesnota wordt een proces van samenspraak voorgesteld om te komen tot 
een geactualiseerde nota Kunst & Cultuur.

16. Sluiting



Veldhoven
Resultaat Raadsavond 11 oktober 2016 - Besluitvorming
Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties____________________________

Onderdeel: Agendapunten
Agenda Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toezeggingen college B&W

1. Opening om 19.30 uur.
Mevrouw Klaassen van Fractie Klaassen 
is afwezig.

2. Definitieve agenda Akkoord.
3. Trekking stemmingsnummer Nr. 11 - Mevrouw Roosen (GBV).
4. Voor kennisgeving aannemen de 

notulen van de besluitvormende 
vergadering d.d. 13 september 2016

Akkoord.

5. Informatieronde Het glaskunstwerk van Tessa Groos op het 
raam in de raadzaal wordt onthuld.

6. Artikel 42 vragen
- GBV n.a.v. informatienota

Kruising Kromstraat-de Plank
- CDA inzake Kledinginzameling

De vraag van de GBV-fractie is voldoende 
beantwoord.
De vraag van de CDA-fractie leidt tot talrijke 
vragen van alle fracties in de raad.

7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8. 16.095 Bestemmingsplan ''t Look 2016' NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

9. 16.097 Bestemmingsplannen 'Baetsen' 
en 'Baetsen geluid'

NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

10. 16.068 Bestemmingsplan 'Meerveld- 
hoven, herziening Broekweg 27'

NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

11. 16.104 Indienen zienswijzen Uitwerking 
onderzoeksvraagstelling evaluatie

JM De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.



bestuurlijke samenwerking
Metropoolreqio Eindhoven

12. 16.111 Benoeming dhr. W.J. van de Ven 
als steunfractielid VVD

JM De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

13. 16.089 Vaststellen Treasurystatuut en 
wijziging financiële beheersverordening 
2016

PW De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

14. 16.093 Vaststellen Woonvisie 2016 en 
verder

HvdL De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

15. 16.100 Procesvoorstel samenspraak
Nota Kunst & Cultuur

PW De kaders in het besluit worden geamendeerd
en luiden als volgt.

Voor het samenspraakproces zijn de 
volgende kaders van toepassing:

a. 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;

b. 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';

c. De uitgaven blijven binnen de programma- 
begroting vastgestelde budgetten;

d. Onderhoud van bestaande beeldende kunst 
is onderdeel van de nota Kunst & Cultuur;

e. 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;

f. Door samenwerking, door een 
vernieuwende en een ondernemende 
aanpak dienen organisaties minder

2 I 3



subsidie-afhankelijk te worden;
g. 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;

h. In het culturele aanbod zal aandacht 
moeten zijn voor de toenemende 
internationalisering van de Veldhovense 
samenleving.

De fracties van VSA, GBV, CDA, D66, PvdA en 
Samenwerkend Veldhoven stemmen in met het 
amendement en het besluit, de VVD-fractie 
stemt tegen het amendement en het besluit.

16. Sluiting om 22.17 uur.

3 I 3



Woensdag 19 oktober 2016

RaadsNieuwis ) —-Veldhoven
1

Inwoners kunnen nu 
meepraten over nota 
Kunst en Cultuur
Het samenspraaktraject voor de nieuwe nota Kunst 
en Cultuur kan van start: Nu de raad de uitgangs
punten heeft geformuleerd, zijn de Veldhovense be
volking en (culturele) instellingen aan zet om mee te 
praten over de inhoud ervan. Want breed gedragen, 
dat behoort deze nota vooral te zijn. Door het stellen 
van kaders gaf de raad in een amendement alvast 
richting aan de komende discussie. Alleen de VVD 
sloot zich daar niet bij aan.

De overige fracties - afgezien van de afwezige een
mansfractie Klaassen - vonden elkaar wél. Zij verlan
gen een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle 
inwoners - en met name de jeugd - kennis te laten 
maken met het aanbod aan kunst en cultuur, en er 
actief deel aan te nemen. Talenten moeten kansen 
krijgen. En natuurlijk mag het niet méér kosten dan 
begroot. Sterker: organisaties moeten door samen-

werking ondernemender en minder subsidie-afhan- 
kelijk worden. En tenslotte moet er oog zijn voor 
de toenemende internationalisering: Veldhoven telt 
steeds meer expats en migranten.

De fracties VSA, D66 en Samenwerkend Veldhoven 
zijn de 'geestelijk vaders' van de kunst- en cultuur- 
kaders. Zij dienden elk een eigen amendement in, 
die tijdens een schorsing van het debat werden sa
mengevoegd. Waarom niet al eerder de koppen bij 
elkaar gestoken? "Dan krijg je achterkamertjespoli
tiek", verklaarde VSA-fractieleider Ab Hofman na af
loop. "Meningsvorming hoort thuis in een openbaar 
raadsdebat."

'Nog steeds te vaag'
De pogingen van de drie fracties om het lijvige 'stap
penplan' van het college van B en W een concretere

Vekemansfonds moet huidige wijze van 
kledinginzameling opgeven
Wethouder Nicole Ramaekers (VSA) blijft bij haar 
voornemen om de kledinginzameling bij het Pastoor 
Vekemansfonds weg te halen en onder te brengen 
bij de firma Baetsen en Kringloopwinkel De Kem
pen. De bedoeling daarvan is de opbrengsten te ge

, bruiken voor een verlaging van de afvalstof
fenheffing. Een kritische raad bracht haar 
niet op andere gedachten.

De kwestie kwam op de agenda door een 
brief 'vol verbazing en ontsteltenis' van de 
CDA-fractie aan het college van B en W. 
Indienster Hanny van den Berg probeerde 

het in de raad opnieuw, maar stuitte 
op een onverzettelijke wethouder 
die zich beriep op de door de raad

Glaskunst kleurt 
raadzaal
De glaswand achter in de raadzaal kijkt niet langer 
uit op een binnentuintje, maar op de blinde buiten
muur van het nieuwe bioscoopgebouw aan de Geer. 
Daar heeft de raad nu iets op gevonden. Namens zijn 
raadscollega's onthulde Gerard Jonkers (GBV) op de 
plaats van de glaswand een meters breed en hoog 
glaskunstwerk met lichtblauw als hoofdkleur.

De trotse kunstenares Tessa Groos - werkzaam bij de 
gemeente - legde uit dat de door elkaar heen lopende 
lijnen en onderlinge verbindingen zowel de 'veelkleu
rige politiek' als de Veldhovense kerkdorpen symbo
liseren. "Samen vormen ze een harmonisch geheel."

Onder applaus van de gemeenteraad onthult 
ontwerpster Tessa Groos het kunstwerk in de raadzaal

zelf gestelde kaders. "U heeft bepaald dat de afval
stoffenheffing zo ver als mogelijk moet worden af
gebouwd. En dat subsidie voor ontwikkelingssamen
werking geen kerntaak is van de gemeente. Aan die 
kaders moet ik mij houden, tenzij u besluit om ze te 
herzien", aldus wethouder Ramaekers (VSA).

Een ander argument van de wethouder is dat het Ve- 
kemansfonds sinds jaar en dag zaken doet met een 
Belgisch bedrijf. Het bedrijf haalt de kleding uit de 
containers op, en keert een vast bedrag uit aan het 
fonds - momenteel C 0,20 per kilo. Het Oerlese fonds 
'verdient' zo jaarlijks C 40.000 tot C 50.000, wat ver
volgens als gift wordt gedoneerd aan de zusters Ur- 
sulinen in India. Wethouder Ramaekers geeft aan dit 
te willen wijzigen. De opbrengst per kilo van de in
gezamelde kleding is voor het Belgische bedrijf hoger 
dan de vergoeding die het Vekemansfonds krijgt. Dit 
geld - ook door de burgers opgebracht - zou volgens 
het college ten gunste moeten komen aan de Veldho
vense burger. "Wij willen het geld en de arbeid graag 
in Veldhoven houden. Onze Kringloopwinkel heeft 
ervaring met kledinginzameling en kan hiervoor men
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten."

Maarten Prinsen (VVD) en Gerard Slegers (CDA) signa
leerden het risico op een averechts effect. "De kledin
ginzameling kan flink teruglopen als de opbrengst niet 
langer naar het sympathieke Pastoor Vekemansfonds 
gaat, maar naar Baetsen. Dat is een minder tastbaar 
doel, waar mensen het gevoel bij missen." Ramaekers 
is daar echter niet zo bang voor, omdat mensen in de 
regel graag van hun overtollige kleding af willen.

De wethouder geeft aan te begrijpen dat de beoogde 
wijziging voor het Vekemansfonds (financiële) conse
quenties heeft. Gekeken wordt naar een oplossing. 
Mogelijk kan het Pastoor Vekemansfonds zijn be
kende kledingcontainers verhuren aan bijvoorbeeld 
Baetsen? De opbrengst daarvan zal echter - naar ver
wachting - niet in de buurt komen van het bedrag dat 
nu jaarlijks met de kledinginzameling door het Veke- 
mansfonds wordt opgehaald.

Nieuw steunfractielid
Met de benoeming op 11 oktober van Willem-Jan van de 
Ven (25) is de steunfractie van de VVD weer op volle sterkte.

Op 11 oktober vergaderde de gemeenteraad van 
Veldhoven. Tijdens deze besluitvormende vergadering 
stelde de raad de Woonvisie en de kaders voor de nieu
we nota Kunst & Cultuur vast, sprak hij over de kle
dinginzameling door het Pastoor Vekemansfonds, en 
werd het nieuwe glaswerk in de raadzaal onthuld. Met 
'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven 
een eigen medium. De artikelen bevatten geen letterlijk 
verslag, maar een impressie van de raadsvergadering. 
Ze zijn geschreven door een onafhankelijk journalist in 
opdracht van de gemeente.

invulling te geven, kon niet op ieders bijval rekenen. 
VVD-woordvoerder Maarten Prinsen vond ook de 
nieuwe formuleringen te vaag om ermee het samen- 
spraakproces in te gaan. Hij vroeg het college om het 
'gekunstelde' stappenplan in te trekken en op een 
later moment met een kort, begrijpelijk stuk terug in 
de raad te komen. Zijn fractie stemde uiteindelijk als 
enige tegen zowel het raadsbesluit als amendement.

De overige partijen bleken tevreden. Adriënne van 
Pelt (D66) zag de gevraagde aandacht voor de jeugd 
en de nieuwe Veldhovenaren terug in het gezamen
lijke amendement. Herman Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven) waakte ervoor dat in de eindtekst niet 
teveel werd 'gestuurd'. "We moeten alleen richting 
geven aan de discussie met de burger. En dus niet nu 
al beleidsuitgangspunten voorleggen."

Verantwoordelijk wethouder Piet Wijman (D66) re
ageerde instemmend dat de raad na de vorige (oor- 
deelsvormende) vergadering zelf aan het werk is ge
gaan. "Aan de voorkant meehelpen 
door kaders te stellen is prima, 
mits we het proces van samen
spraak niet in de kiem smoren. ~\
Hiermee kunnen we naar de sa
menleving." In oktober start het 
samenspraaktraject voor de nieu
we nota Kunst en Cultuur. In maart 
2017 wordt de nota door de ge
meenteraad vastgesteld.

Geen startersleningen 
in nieuwe Woonvisie
Starters op de markt voor koopwoningen kunnen 
niet langer met hulp van de gemeente een voorde
lige lening afsluiten. Het college van B en W ziet 
met de nieuwe woonvisie van de starterslening af. 
Een motie van de PvdA om te onderzoeken of een 
vervolg op zo'n lening financieel haalbaar is, kreeg 
slechts vijf medestanders: van D66, Samenwerkend 
Veldhoven en de PvdA zelf.

Met het verwerpen van deze motie werd het debat 
over de nieuwe Woonvisie afgesloten. Hoewel indie
ner Jeroen Rooijakkers zijn best deed en had uitge
zocht dat er nog altijd 218 gemeenten in Nederland 
zijn die de lening aanbieden. "We willen onze jonge
ren toch graag hier houden? Ik vind het een gemiste 
kans als we het geld hiervoor niet beschikbaar stellen."

Wethouder Hans van de Looij (GBV) dacht hier duide
lijk anders over. "De subtitel van de Woonvisie luidt: 
keuzes maken. Dat hebben we in dit geval ook ge
daan. In de evaluatie heb ik ook de argumenten daar
voor aangegeven: de prijzen op de huizenmarkt zijn 
gedaald, de rente is historisch laag, de hoogte van hy
potheken neemt af en dan drijven wij die weer op via 
een starterslening. En: ook Rijk en provincie zijn ge
stopt met startersleningen."

Volgens de wethouder zal hernieuwd onderzoek niet 
tot een andere conclusie leiden. In de nieuwe woonvi
sie wordt ingezet op een duurzaamheids- en blijversle- 
ning. Hij zag vervolgens zijn 'Woonvisie 2016 en ver
der' door de gemeenteraad met algemene stemmen 
aangenomen.
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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 11 oktober 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA) 
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
W.M.C.J. Hornman (D66)
G. L.C. Jonkers (GBV)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

drs. J.M.L.N. Mikkers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames H.C.H.M. 
van Dongen-Lamers (GBV) en N.H.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), wethouders

Afwezig: mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

De heer Kootkar geeft een korte toelichting op de lekkernij die de fractie van 
Samenwerkend Veldhoven beschikbaar heeft gesteld.

De heer Jonkers (werkgeverscommissie) zegt dat de fractieruimtes moesten wijken 
voor de bioscoop, waardoor het raam - dat eerst uitzicht bood op de binnentuin - 
op een blinde muur zou uitkijken. In overleg is besloten om Tessa Groos te vragen 
om een glaskunstwerk te creëren dat de raadzaal meer kleur en karakter zou 
geven. Hij bedankt eenieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Mevrouw Groos onthult het kunstwerk en geeft een korte toelichting.
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2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 11 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Roosen bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 13 SEPTEMBER
2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van de GBV-fractie naar aanleiding van informatienota kruising 
Kromstraat-De Plank

Deze vragen zijn afdoende beantwoord.

Art. 42-brief van de CDA-fractie inzake kledinginzameling

Volgens mevrouw Van den Berg zijn de eerste twee bullets op pagina 1 niet van 
toepassing omdat het Vekemansfonds het werk doet en de kosten voor zijn 
rekening neemt. Ten aanzien van de derde bullet vraagt zij hoeveel de wethouder 
in mindering denkt te kunnen brengen op de afvalstoffenheffing als ook Baetsen en 
de kringloopwinkel eraan moeten verdienen. Zij vraagt of er bij de conclusie dat de 
opbrengst hoger is dan het bedrag dat naar het goede doel gaat, rekening is 
gehouden met de kosten en kennis waarover men moet beschikken. Tevens vraagt 
zij of dit voorstel ook zou zijn ingediend als de waarde van de kleding niet zo hoog 
zou zijn geweest. Voorts vraagt zij of de wethouder niet vindt dat initiatieven vanuit 
de gemeenschap juist moeten worden gekoesterd. Zij vraagt waarom er geen 
Europese aanbesteding meer nodig is als de kledinginzameling wordt ondergebracht 
bij Baetsen. Verenigingen die papier inzamelen, ontvangen hiervoor een vergoeding 
en zij vraagt waarom het college de vergoeding die het Vekemansfonds ontvangt 
als subsidie ziet. Tot slot vraagt zij wanneer de alternatieven die het 
Vekemansfonds aan het college heeft voorgelegd, naar de raad komen.

Wethouder Ramaekers is nog met partijen in overleg en kan dan ook nog niet 
zeggen hoeveel de afvalstoffenheffing omlaag zou kunnen gaan. De raad heeft 
aangegeven dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn, niet alleen 
financieel maar ook qua arbeid. De stichting krijgt een vergoeding per kilo, maar de 
totale opbrengst is hoger. Die verdiensten gaan nu naar het Belgische bedrijf en het 
college wil zowel het geld als de arbeid in Veldhoven houden. De kosten en kennis 
zijn aanwezig bij de Kringloopwinkel. Die wil een kledingsorteerlijn opzetten waarbij
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mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet. Alle 
afvalstromen worden op dit moment nader bekeken en dat staat los van de 
waarden ervan. Volgens de jaarrekening van 2014 beschikt de stichting ook zonder 
deze inkomsten nog over een aanzienlijk bedrag voor het goede doel. Het college 
heeft de stichting gewezen op andere mogelijkheden om inkomsten te kunnen 
genereren uit deze afvalstroom. Verenigingen die vrijwilligers leveren ten behoeve 
van de papierinzameling ontvangen een vergoeding voor deze dienst die anders 
door arbeidskrachten zou moeten worden gedaan. Het Vekemansfonds heeft 
kledinginzamelpunten maar heeft de sortering ervan uitbesteed. Als de gemeente 
geen dienst kan vergoeden, wordt de financiële tegemoetkoming gezien als subsidie 
waarvoor een grondslag moet zijn en dat is volgens de huidige subsidieverordening 
niet het geval. De gemeente heeft al een contract afgesloten met de firma Baetsen 
voor alle afvalstromen en hoeft daarom geen aparte aanbestedingsprocedure meer 
te doen voor de kledinginzameling. Daardoor blijven de geldstromen en de arbeid in 
Veldhoven. De reactie van het college op de alternatieven die het Vekemansfonds 
heeft aangedragen, zit in de leesmap. Een vaste vergoeding is niet haalbaar omdat 
het een soort subsidie zou zijn. Maar het huren van de kledingbakken door de 
gemeente is wel een realistisch alternatief, in ieder geval voor de periode dat de 
bovengrondse kledingcontainers nog worden gebruikt. Het college zal deze optie 
dan ook verder uitwerken. Er komt geen raadsvoorstel omdat het uitvoeringsbesluit 
een collegebevoegdheid is. Het zal ook niet terug te vinden zijn in de begroting, 
anders dan de verrekening via de afvalstoffenheffing. Zodra het collegebesluit is 
genomen staat het de stichting vrij om daar bezwaar tegen in te dienen.
Mevrouw Van den Berg vraagt waarom er geen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt worden ingezet voor de papierinzameling.
Wethouder Ramaekers vindt dat de huidige papierinzameling prima verloopt maar 
als de raad dat wenst, is zij bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken.

De heer Slegers vraagt of de wethouder bereid is om het contract met het 
Vekemansfonds te verlengen voor wat betreft de kledinginzameling. Hij wijst erop 
dat de Veldhovense inwoners het Vekemansfonds een warm hart toedragen en hij 
vreest dat er minder textiel zal worden ingezameld als dat naar de Kringloopwinkel 
gaat omdat het voor burgers dan minder tastbaar wordt.

De heer Rooijakkers vraagt waarom de raad deze brief pas donderdag heeft 
ontvangen. Hij vindt dat de toonzetting van de brief wat negatief is richting het 
Vekemansfonds. Hij vraagt welke gevolgen het wegvallen van de stichting heeft 
voor Veldhoven als Millenniumgemeente. Ook vraagt hij of deze constructie ten 
goede komt aan de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing omdat het geld 
niet naar de burger gaat, maar naar de Kringloopwinkel.

De heer Kootkar vindt het argument om de geldstromen en de arbeid in Veldhoven 
te houden selectief. De stichting heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
gemeenschap en daarmee valt het volgens hem binnen de kerntaken. Hij zou het 
betreuren wanneer datgene wat in dertig jaar is opgebouwd nu zou worden 
afgebroken en vraagt de wethouder dan ook of zij bereid is haar standpunt te 
herzien.

De heer Prinsen wijst erop dat dit succesvolle initiatief is opgezet door en voor 
Veldhovenaren en hij vraagt zich af of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur als

Veldhoven
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de gemeente zou besluiten om na dertig jaar deze bijdrage in eigen zak te gaan 
steken. Overigens vraagt hij zich af of de kledinginzameling wel valt onder 'afval' 
en of de opbrengst net zo groot zal zijn wanneer Baetsen de inzameling voor zijn 
rekening neemt, want veel mensen staan erg sympathiek tegenover het 
Vekemansfonds.

De heer Van den Oever vraagt of scholen in de toekomst een vergunning moeten 
aanvragen voor kledinginzameling en of zij mogen inzamelen ten behoeve van het 
Vekemansfonds.

De vragen van de heer Peters zijn al gesteld.

Volgens de heer Hornman wordt kledinginzameling beschouwd als een afvalstroom.
Hij vraagt of het geld dat wordt gegenereerd als de inzameling via Baetsen 
plaatsvindt, terugvloeit naar de burgers in de vorm van woonlastenreductie. Ook 
vraagt hij of de wethouder verwacht dat er minder kleding zal worden aangeboden 
als de inzameling niet meer door het Vekemansfonds wordt gedaan.

De heer Biinen verzoekt de wethouder om te bekijken in hoeverre mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet bij de papierinzameling.

Wethouder Ramaekers is bereid om het laatste te onderzoeken als de meerderheid 
van de raad dat wil. Het Vekemansfonds heeft het alleenrecht om kledingcontainers 
te plaatsen; er is geen sprake van een vergunning. Voor de behandeling van een 
artikel 42-brief is de gebruikelijke procedure gevolgd. Zij is op dit moment tevreden 
over de wijze van kledinginzameling, maar heeft getracht in het antwoord zo 
feitelijk en zo volledig mogelijk te zijn, zodat de raad een goede afweging kan 
maken. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie is de subsidie aan POS 
(waaronder ook het Vekemansfonds valt) afgeschaft omdat de raad vindt dat 
ontwikkelingssamenwerking niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. Dat 
betekent niet dat Veldhoven geen Millenniumgemeente meer kan zijn. Het 
Vekemansfonds krijgt op dit moment slechts een deel van de waarde van de 
kleding; de rest gaat naar een externe partij die de inzameling en sortering doet.
Door de geldstromen en de arbeid binnen Veldhoven te houden, kan tevens 
uitvoering worden gegeven aan de Participatiewet. Zij verwijst naar de kaders die 
de raad het college heeft meegegeven uit de kerntakendiscussie en een 
amendement uit 2007 waarin staat dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem 
en kostendekkend moet zijn. Zij kan dit besluit dan ook alleen maar herzien als 
deze kaders worden aangepast. Als de raad het Vekemansfonds een jaarlijkse 
bijdrage wil geven, zal de subsidieverordening daarop moeten worden aangepast.
Er is geenszins sprake van dat de opbrengst 'in eigen zak wordt gestoken', want de 
opbrengst komt uitsluitend ten goede aan de afvalstoffenheffing. Binnen de Wet 
Milieubeheer is textiel een aparte afvalstroom. Op dit moment krijgen maximaal 
vier organisaties jaarlijks een vergunning om huis-aan-huis kleding in te zamelen, 
maar ook dat wordt meegenomen in een mogelijke herziening. Er is geen 
aanleiding om te verwachten dat er minder kleding zal worden ingezameld, omdat 
de opbrengst direct ten goede komt aan de burgers. De vraag over de 
kledinginzameling door scholen zal schriftelijk worden beantwoord.

Veldhoven

4



smeenti Veldhoven
11-10-2016

7. SPREEKRECHT BURGERS 

Er zijn geen insprekers.

8. BESTEMMINGSPLAN 'T LOOK 2016 (NR) 16.095

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

9. BESTEMMINGSPLAN 'BAETSEN' EN 'BAETSEN GELUID' (NR) 16.097

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

10. BESTEMMINGSPLAN 'MEERVELDHOVEN. HERZIENING BROEKWEG 27'
(NR) 16.086

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

11. INDIENEN ZIENSWIJZEN UITWERKING ONDERZOEKSVRAAGSTELLING 
EVALUATIE BESTUURLIJKE SAMENWERKING METROPOOLREGIO EINDHOVEN
2017 (JM) 16.104

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. BENOEMING W.J. VAN DE VEN ALS STEUNFRACTIELID VVD (JM) 16.111

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

De voorzitter feliciteert de heer Van de Ven met zijn benoeming.

13. VASTSTELLEN TREASURY STATUUT EN WIJZIGING FINANCIËLE
BEHEERSVERORDENING 2016 (PW) 16.089

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

14. VASTSTELLEN WOONVISIE 2016 EN VERDER (HvdL) 16.093

Mevrouw Van der Grinten is voorstander van een veilige, groene en natuurlijke 
leefomgeving en wil dat er levensloopbestendige en duurzaam wordt gebouwd voor 
zowel koop- als huurwoningen. Deze elementen ziet zij terug in de Woonvisie en zij 
kan er dan ook mee instemmen.

Mevrouw Roosen is tevreden over de aanscherpingen in de Woonvisie en over de 
wijze waarop deze tot stand is gekomen. Het uitvoeringsprogramma bevat de 
activiteiten die nodig zijn om de Woonvisie te realiseren en zij stemt ermee in dat
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de geuite zorgen, met name over de spreiding van de sociale woningbouw, hierin 
worden meegenomen. Wel vraagt zij of in het uitvoeringsprogramma ook de 
afwegingen worden verwoord waarom iets wel of niet wordt meegenomen.

Ook de heer Bolsius is blij met de tekstuele aanscherpingen van de Woonvisie. Hij 
vraagt of de wethouder er zich bij de uitvoering voor wil inspannen om woningen 
levensloopbestendig te houden en met name de gesubsidieerde woningen zo goed 
mogelijk te verdelen over de wijken. Hij vindt de motie van de PvdA-fractie 
sympathiek, maar zou niet willen dat dit ten koste gaat van de blijvers- en 
duurzaamheidsleningen en kan er daarom niet mee instemmen.

De heer Hornman bedankt met name de burgers die zich hebben ingezet voor deze 
Woonvisie die het resultaat is van een breed samenspraakproces. Hij zal zijn 
aandacht met name richten op de uitvoeringsnota's, sociale woningbouw en 
duurzaamheid. Hij vindt de ambitie van 220Zo sociale woningen (1.1) bescheiden en 
verwacht dat er meer nodig zullen zijn. Hij mist de starterslening en steunt de 
motie van de PvdA-fractie hierover. Hij vindt het wat mager dat de wethouder zich 
Nnzet' voor gescheiden rioolsystemen, groene daken en wijk met waterberging. Hij 
had graag alvast een concept-uitvoeringsnota gezien en vraagt wanneer de eerste 
aan de raad wordt gepresenteerd. Hij verwacht dat de raad daarna jaarlijks 
rechtstreeks wordt geïnformeerd over de voortgang.

Volgens de heer Rooijakkers strookt de Woonvisie in grote lijnen met de principes 
van de PvdA-fractie: veel aandacht voor groen en duurzaamheid, sociale 
woningbouw en levensloopbestendige woningen. Hij heeft echter moeite met de 
keuze om de starterslening te laten vervallen. Veel gemeenten hanteren deze 
lening nog en omdat starters sinds dit jaar minder kunnen lenen, is de noodzaak er 
ook nog steeds. Hij verzoekt het college om hier nog eens kritisch naar te kijken en 
dient daartoe de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de Woonvisie 2016 en verder (raadsbesluit 16.093); 

overwegende dat:
» Veldhoven de afgelopen jaren de starterslening heeft aangeboden en waar 

ook regelmatig gebruik van is gemaakt;
» starters hierdoor behouden blijven ook voor Veldhoven en niet wegtrekken 

naar bijvoorbeeld een stad als Eindhoven;
» banken nog steeds hoge eisen stellen bij het verstrekken van een 

hypotheek;
» het hierdoor voor starters lastig blijft om een hypotheek te krijgen;
» in de Woonvisie wordt gestopt met de starterslening maar wel wordt ingezet 

op een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een blijverslening 
(pagina 33) en een duurzaamheidslening (pagina 40);

» daarmee vooral financiële voorzieningen worden onderzocht voor de
senioren in Veldhoven terwijl de starters, toch de toekomst voor Veldhoven, 
min of meer worden vergeten;

Veldhoven
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verzoekt het college:
om in ieder geval ook de financiële haalbaarheid van een vervolg op die 
starterslening te onderzoeken, waarbij wordt gestreefd naar een evenredige 
verdeling van die financiële middelen over de drie regelingen: duurzaamheid-, 
blijvers- en starterslening;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Saris vraagt of hij ook een bedrag in gedachten heeft en of hij heeft 
gekeken of dit verzoek in overeenstemming is met het Treasurystatuut dat zojuist 
is vastgesteld.
De heer Rooijakkers wijst erop dat alle leningen in overeenstemming zullen moeten 
zijn met het Treasurystatuut. Er wordt nog onderzocht welk bedrag daarvoor moet 
worden vrijgemaakt en hij zou graag zien dat dat dan wordt verdeeld over drie 
regelingen in plaats van twee.
De heer Saris vraagt of hij niet heeft bekeken hoeveel starters de gemeente zou 
kunnen helpen en welk bedrag daarmee samenhangt, aangezien hij ook allerlei 
andere zaken heeft onderzocht.
De heer Rooiiakkers wil weten welk bedrag de wethouder in gedachten heeft en dat 
verdelen over drie regelingen.
Mevrouw Van den Berg wijst erop dat de blijverslening geen geld kost; het geld 
moet ook weer worden terugbetaald.
De heer Rooiiakkers zegt dat dat bij een starterslening ook het geval is.

Volgens de heer Kootkar zijn de kaders uit de Woonvisie richtinggevend voor de 
prestatieafspraken met de woningbouwcoöperaties die een maatschappelijke rol 
krijgen bij het beheren, ontwikkelen en herstructureren van bestaande en nieuwe 
wijken. Daarin zal minimaal moeten worden vastgelegd hoeveel woningen er 
moeten zijn, rekening houdend met de huidige vraag en aanbod en kwaliteit. In de 
begroting wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van huur, koop en 
sociale woningbouw. Als meetindicatoren worden genoemd de aanwezigheid van 
actuele prestatieafspraken en de vraag en aanbod van en voor de doelgroepen die 
jaarlijks wordt getoetst. Hij vraagt welke afspraken er zijn en of de raad deze kan 
controleren. Het toenemende aantal alleenstaanden, ouderen en eenoudergezinnen 
noopt tot extra kaders die bestaan uit het benoemen van de woonquote en het 
aandeel sociale huurwoningen en hij dient daartoe het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de Woonvisie 2016 en verder (raadsbesluit 16.093); 

overwegende dat:
» een veranderende samenleving en de (voorbije) economische crisis leiden tot 

een andere visie van de woningmarkt en tot andere woonwensen;
» er in 2015 een nieuwe woningwet is vastgesteld;
» het aantal alleenstaande ouderen en het aandeel eenoudergezinnen de 

komende jaren flink zal toenemen;
» gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van huur-, koop- en sociale 

woningbouwwoningen;
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» gestreefd wordt naar voldoende aanbod voor alle doelgroepen, wat betekent 
dat er ook aandacht wordt besteed aan de zogenaamde middenhuurgroepen;

» met de corporaties afspraken worden gemaakt op basis van de Woonvisie;

spreekt uit het raadsbesluit 16.093 als volgt te wijzigen:
de nota 'keuzes maken Woonvisie 2016 en verder' vast te stellen met de door het 
college nader uit te werken aanvullingen:

1. de woonquote te maximaliseren op 40Z en te streven naar een woonquote 
van 35Z

2. het aantal sociale huurwoningen te vergroten naar 300Zo
3. te streven naar een evenwichtige verdeling over de wijken;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Kootkar vreest dat de cijfermatige gegevens waarop deze visie is 
geschreven, afkomstig zijn uit het heden of verleden, terwijl de visie zich richt op 
de toekomst. Zilverackers is namelijk gebaseerd op een woningbouwtaak uit het 
verleden. Hij vindt het dan ook belangrijk dat dit cijfermateriaal snel wordt 
geactualiseerd.
Volgens de heer Saris is Zilverackers de manier om van de grote schuldpositie af te 
komen. Hij vreest dat herziening of aanpassing van de plannen zoveel tijd kosten 
dat de gronden niet worden verkocht.
Volgens de heer Kootkar is het een voorwaarde dat er binnen de regio 
overeenstemming is over de hoeveelheden woningen die kunnen worden 
gerealiseerd en daar zal bij de verkoop van de gronden ten behoeve van 
Zilverackers rekening mee moeten worden gehouden. Hij kan niet inschatten 
hoeveel tijd dat gaat kosten.
De heer De Lepper zegt dat de woonquote te maken heeft met inkomenspolitiek.
De heer Kootkar zegt dat de gemeente hoe dan ook invloed heeft op de hoogte van 
de woonquote.
De heer De Lepper zegt dat de gemeente wel invloed heeft op de woonlasten, maar 
niet bepaalt hoeveel mensen maximaal mogen besteden aan wonen. Daar heeft de 
gemeente geen rol in en zou daar ook niet op moeten sturen.
De heer Rooiiakkers vindt een verhoging van het aandeel huurwoningen naar 300Zo 
erg ambitieus en hij vraagt hoe dit tot stand is gekomen.
De heer Kootkar heeft dit percentage ontleend aan afspraken die eerder zijn 
gemaakt over het aantal sociale huurwoningen. Daarbij streeft hij naar een eerlijke 
verdeling over de wijken en ook dat is in de raad al eerder aan de orde geweest.
De voorzitter licht toe dat het toen ging om 30o7o van de nieuwbouwprojecten.

Wethouder Van de Looij zal zich inspannen voor het levensloopbestendig maken 
van woningen, waarbij hij met name zal kijken naar de doelmatigheid. Bij 
uitbreidingslocaties zal hij zorgen voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van de 
woningen, maar voor de bestaande wijken is dat lastig. Het heeft wel de aandacht 
maar dat kan niet in enkele jaren worden veranderd. De visie zal leiden tot een 
aantal uitvoeringsprogramma's, waarvan enkele onderdelen bestemd zijn voor het 
college en andere voor de raad, maar dat onderscheid is niet altijd heel duidelijk.
Het is een lopend proces waar de raad waar mogelijk bij wordt betrokken. Er zijn 
argumenten voor en tegen het gebruik van startersleningen en voor het college 
hebben de tegenargumenten de doorslag gegeven en wordt voorgesteld om in

Veldhoven

8



11-10-2016

navolging van het Rijk en de provincie, te stoppen met de startersleningen. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn de veranderde huizenmarkt, de lage 
hypotheekrente en de toenemende vraag in de huursector.
De heer Rooijakkers vraagt in zijn motie alleen om onderzoek naar de 
uitvoerbaarheid en haalbaarheid van startersleningen.
Wethouder Van de Looii heeft de keuze gemaakt om hier niet mee verder te gaan 
en hij ziet dan ook geen reden om de uitvoerbaarheid te onderzoeken. Ten aanzien 
van het amendement wijst hij erop dat de gemeente slechts invloed heeft op een 
heel klein deel van de woonquote. Op dit moment beschikt de gemeente Veldhoven 
over 2207o sociale huur- en 240Zo sociale koopwoningen en dat voldoet aan de vraag.
Hij kan het amendement op dit punt dan ook niet steunen, want dat zou grote 
consequenties hebben voor bouwplannen.

Tweede termijn

Mevrouw Van der Grinten vindt de motie sympathiek, maar zal deze niet steunen.
Zij vindt dat de gemeente niet als bank zou moeten fungeren.
De heer Rooijakkers wijst erop dat dat ook geldt voor de andere twee leningen.
Mevrouw Van der Grinten steunt de keuze van het college en als het Rijk in de 
toekomst een andere besluit neemt, zal zij dit standpunt heroverwegen. Overigens 
hoeft een starter op de koopmarkt geen jongere te zijn. Ook het amendement zal 
zij niet steunen omdat het geen haalbare keuzes zijn.

Mevrouw Roosen kan noch de motie noch het amendement steunen.
De heer Rooijakkers vraagt naar de reden.
Mevrouw Roosen kan zich vinden in de argumenten van de wethouder. Zij wil 
starters niet opzadelen met een hogere hypotheek en volgt hierin het rijksbeleid.
Op dit moment is er een evenwichtige verdeling tussen koop en huur. Naar de 
andere regelingen wordt nog onderzoek gedaan.
De heer Rooijakkers zegt dat met de startersleningen in het verleden jongeren ook 
een hogere hypotheek konden krijgen.

De heer Bolsius gaat er vanuit dat de wethouder ruimschoots zal willen voldoen aan 
het keurmerk voor levensloopbestendige woningen. Hij wijst erop dat de provincie 
de inbreidingslocaties als speerpunt heeft voor een betere verdeling van de 
woningen. Hij steunt het amendement niet omdat hij het belangrijker vindt om 
bewoners te steunen die hun huidige woning willen verbeteren.

De heer Hornman vindt het belangrijk dat de bewoners die betrokken zijn geweest 
in het samenspraakproces zaken terug horen via de uitvoeringsprogramma's. Hij 
vindt de ambities van het amendement te hoog gegrepen, maar steunt wel de 
motie. Starters zijn nodig om jongeren te behouden voor Veldhoven en ook oudere 
starters hebben vaak behoefte aan (extra) financiële ondersteuning.
De heer Saris vraagt welk bedrag hij zou willen besteden aan startersleningen.
De heer Hornman wil die afweging maken als er een concreet voorstel ligt.

De heer Rooijakkers kan zich niet vinden in de genoemde argumenten en handhaaft 
de motie. Hij zal niet instemmen met het amendement omdat hij moeite heeft met 
de concreetheid en de haalbaarheid ervan.

Veldhoven
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De heer Kootkar trekt het amendement in. Hij steunt wel de motie omdat hij die 
informatie wil hebben om zaken tegen elkaar af te kunnen wegen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Met 5 stemmen voor (PvdA, D66, Samenwerkend Veldhoven) en 21 stemmen tegen 
(CDA, VSA, VVD, GBV) wordt de motie verworpen.

15. PROCESVOORSTEL SAMENSPRAAK NOTA KUNST & CULTUUR (PW) 16.100

De heer Hofman vindt dat er heldere en duidelijke kaders nodig zijn om het 
speelveld aan te geven waarbinnen samenspraak plaatsvindt, maar dat is niet 
eenvoudig. Om aan de voorkant richting te geven aan beleid heeft hij een 
amendement voorbereid.

Mevrouw Gielis licht toe dat de hoofdkaders zijn bedoeld om te begrenzen en 
richting te geven aan beleid. Daarnaast zijn er twee richtinggevende subkaders 
opgenomen die ze wil voorleggen aan de partners in het samenspraakproces met 
het verzoek deze te bespreken en te onderzoeken.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van het procesvoorstel samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100);

overwegende dat:
» in 2013 een besluit is genomen ten aanzien van hoe de raad in de

besluitvorming dient om te gaan met nota's die in samenspraak tot stand 
zijn gekomen;

» indien niet vooraf kaders zijn vastgesteld en een nota in consensus tot stand 
is gekomen alleen wettelijke en financiële kaders uitgangspunt van weging 
mogen zijn;

» de geformuleerde kaders het speelveld binnen samenspraak vorm geven;
» de raad via de kaders richting wil geven aan kunst- en cultuurbeleid;

spreekt uit het concept-raadsbesluit 16.100 als volgt te wijzigen:
hoofdkaders als onderdeel van het samenspraakproces grenzen en richting beleid:

1. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle 
inwoners te laten kennis maken met culturele uitingen en om actief deel te 
nemen aan kunst en cultuur met herkenbare aandacht voor lagere 
inkomensklassen en jeugd.

2. De uitgaven blijven binnen de programmabegroting vastgestelde budgetten.
3. 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 die een brug vormen met het sociale domein.

4. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak 
dienen organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.

Veldhoven
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5. Cultuureducatie voor volwassenen kan worden vormgegeven zonder 
overheidssubsidies.

6. Het leveren van een tegenprestatie aan de Veldhovense gemeenschap is 
onderdeel van de subsidietoekenning.

Richtinggevende kaders te bespreken en te onderzoeken in het 
samenspraakproces:

7. De amateurgezelschappen dienen vanuit de professionele cultuurorganisaties 
te worden gefaciliteerd ten aanzien van het accommodatiegebruik binnen de 
centrumfunctie/Huiskamer van Veldhoven. Wordt het kader de Huiskamer 
van Veldhoven - een podium en een werkplaats voor de Veldhovense 
amateurkunst - naar behoren uitgevoerd? Wat moet de richting zijn om dit 
de juiste inhoud te geven?

8. Samenwerking tussen organisaties leidt tot kostenbesparing en efficiëntere 
organisatiestructuren. Wij vragen cultureel ondernemerschap van het veld 
om bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelstellingen. Als belangrijke 
kenmerken van cultureel ondernemerschap zien wij het creëren van 
draagvlak voor cultuur en het versterken van eigen inkomsten.

en gaat over tot de orde van de dag."

Voor de heer Rooijakkers zijn de eerste kaders duidelijk, maar hij vindt de 
richtinggevende subkaders vaag en vraagt hoe hij deze moet interpreteren.
Mevrouw Gielis heeft hierin de vragen en bespreekpunten verwoord die zij aan 
partijen wil voorleggen.
De heer Prinsen vindt de tekst niet duidelijk en vraagt wat zij wil bereiken met dit 
amendement.
De heer Hofman wijst erop dat wanneer een samenspraakproces leidt tot consensus 
over een nota, de raad nog maar kan terugvallen op twee kaders: budgettair en 
wettelijk. Richting van beleid zal derhalve aan de voorkant moeten worden 
aangegeven en met dit amendement is een voorzet gedaan.

De heer Van Doren zegt dat 'meeweten' is gewijzigd in 'meedenken' naar aanleiding 
van de oordeelsvormende vergadering en hij vraagt of daarmee 'meepraten' wordt 
bedoeld. Hij wil eerst een reactie van de wethouder alvorens te reageren op het 
amendement. Hij vraagt of het wel nodig is om, naast de kaders, het stappenplan 
op te nemen in het raadsbesluit.

De heer Prinsen vindt dat het procesvoorstel er gekunsteld uitziet en stelt dan ook 
voor om het stuk terug te nemen en een nieuwe, korte, begrijpelijke nota voor te 
leggen aan de raad.

Mevrouw Van den Berg kan zich grotendeels vinden in het amendement, maar wijst 
erop dat dat punt 2 ook wordt genoemd bij punt 4 en dat punt 6 al is opgenomen in 
het wbp. Zij zou graag zien dat 'Huiskamer' wordt gewijzigd in 'cultureel centrum'.
Zij is tevreden over het raadsbesluit.

Mevrouw Van Pelt vindt het belangrijk dat het samenspraakproces goed 
vormgegeven wordt en dat vooraf duidelijk is welke kaders worden meegegeven.
Deze moeten helder en duidelijk worden geformuleerd. Zij dient het volgende
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amendement in, waarvan een aantal zaken ook al is opgenomen in het 
amendement van de VSA-fractie.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de procesnota samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100);

overwegende dat:
» de raad richting wil geven aan beleid kunst en cultuur;
» in 2013 een besluit is genomen over hoe de raad dient om te gaan met 

nota's die in samenspraak tot stand zijn gekomen;
» na afloop van het samenspraakproces andere kaders kunnen worden gesteld 

dan de wettelijke en financiële kaders;
» de geformuleerde kaders in het procesvoorstel onvoldoende helder en 

bruikbaar zijn;

spreekt uit de kaders samenspraakproces in het concept-raadsbesluit 16.100 als 
volgt te wijzigen:

a. Handhaven conform het raadsbesluit.
b. Beschikbare budgetten kunnen niet worden overschreden.
c. Onderlinge integratie is het doel om te komen tot een divers cultureel 

programma.
d. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota kunst å 

cultuur.
e. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en het 

interesseren van een zo breed mogelijk publiek, waarbij speciaal aandacht 
zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie van de jeugd blijft een kerntaak van 
de gemeente,

f. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende 
internationalisering van de Veldhovense samenleving.

en gaat over tot de orde van de dag."

Volgens de heer Saris is het altijd de bedoeling dat budgetten niet worden 
overschreden (punt b).
Mevrouw Van Pelt zegt dat deze toch vaak worden overschreden.
Mevrouw Gielis vraagt hoe zij invulling zou willen geven aan kader a ('waar talenten 
kansen krijgen').
Volgens mevrouw Van Pelt gaat de raad niet over de invulling, maar is dat aan de 
partijen.
Mevrouw Gielis wil geen individuele talenten subsidiëren.
Mevrouw Van Pelt sluit zich hierbij aan, maar had daar ook niet die interpretatie 
aan gegeven.

De heer Rooijakkers vindt dat beide amendementen goede elementen bevatten. Hij 
heeft wel moeite met de richtinggevende subkaders. Hij wacht op de reactie van de 
wethouder alvorens een standpunt in te nemen.
Mevrouw Gielis vraagt waar hij precies moeite mee heeft.
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De heer Rooiiakkers zegt dat het bespreekpunten betreft die zich richten op de 
uitvoering.

Volgens de heer Kootkar worden er twee kaders door elkaar gehaald: proces 
(samenspraak) en beleid (nota). De subkaders neigen naar beleid, terwijl de raad 
vandaag moet besluiten over de inrichting van het samenspraakproces. De 
hoofdkaders uit het eerste amendement gaan daar meer nadrukkelijk op in.
Het is volgens de heer Hofman aan de raad om aan de voorzijde kaders te stellen.
De heer Kootkar zegt dat de raad richting moet geven aan het samenspraakproces 
en de tekst zodanig moet formuleren dat deze het proces beïnvloedt en niet de 
nota.
De heer Hofman wijst erop dat de raad na het samenspraakproces geen 
verandering meer kan aanbrengen in het beleid omdat afgesproken is dat vooraf te 
doen.
De heer Kootkar verschilt van mening over de mate waarop het proces aan de 
voorzijde moet worden beïnvloed. Hij wil kaders meegeven die richting geven aan 
het proces. Inhoudelijk wil hij zo min mogelijk sturen. Hij dient het volgende 
amendement in en verzoekt om een schorsing om te bekijken in hoeverre de 
amendementen ineen kunnen worden geschoven.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van de procesnota samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100);

overwegende dat:
» Bij een procesvoorstel voor samenspraak de gestelde kaders op de eerste 

plaats voldoende ruimte moet bieden voor de inbreng van inwoners, 
belangengroepen of verenigingen zelf;

» Deze kaders helder en eenduidig moeten zijn om tegenstrijdigheid in de 
uitleg ervan tijdens het samenspraakproces te voorkomen;

» De gestelde kaders naast het belang van talentontwikkeling (kader 1) en 
leefbaarheid met als doel culturele/maatschappelijke ontplooiing (kader 2), 
recht moet doet aan het belang van kunst en cultuur vanuit het perspectief 
van ontspanning (programmabegroting blz. 65) en zo bijdraagt aan het 
welbevinden van alle inwoners in Veldhoven;

» De samenwerking in de regio een onderdeel van de kaderstelling moet zijn.

spreekt uit het raadsbesluit 16.100 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan 

cultureel 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;

en gaat over tot de orde van de dag."
Wethouder Wijman vindt het goed dat de raad zich aan de voorkant buigt over de 
kaders ten behoeve van het samenspraakproces, maar erkent dat het lastig is 
omdat het eindresultaat de mogelijkheid moet krijgen zich te ontwikkelen. Naar 
aanleiding van de oordeelsvormende vergadering heeft het college ervoor gekozen
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om niet de kaders aan te passen, maar de initiatieven vanuit de raad af te wachten 
en daarom is het totale procesvoorstel in het besluit opgenomen. Hij wil het stuk 
niet terugnemen want er ligt een duidelijk procesvoorstel. Naar aanleiding van de 
ingediende amendementen kan de raad tot een kaderstelling komen die breed 
wordt gedragen. Talentontwikkeling richt zich op het ontplooien van mensen en in 
de breedte kennis laten maken met kunst en cultuur en niet op individuen. Ten 
aanzien van het eerste amendement (VSA) merkt hij op dat subkader 2 overbodig 
is omdat dat al is verwoord in kader 4. Voor kader 5 verwijst hij naar de 
formulering van het amendement van de D66-fractie dat meer aansluit op datgene 
wat hij beoogt. Kader 6 is overbodig, waarbij hij verwijst naar het subsidiebeleid.
De richtinggevende subkaders zouden tot verwarring kunnen leiden in het verdere 
proces en hij stelt dan ook voor om die hier uit te laten.
Mevrouw Gielis vraagt of de wethouder in het samenspraakproces wel aandacht wil 
besteden aan de vragen die zijn geformuleerd in de subkaders.
Wethouder Wijman wil in de kaderstelling aangeven binnen welke lijnen de raad 
vindt dat de discussie zich zou moeten bewegen. Hij wil het aan de deelnemers 
overlaten om hun visie te geven op datgene wat kunst en cultuur in Veldhoven 
behelst. Het resultaat hiervan komt in het reguliere traject van raadsbijeenkomsten 
aan de orde en dan is er nog voldoende ruimte voor inbreng vanuit de raad. Ten 
aanzien van het tweede amendement (D66) verwijst hij voor het tweede kader naar 
de tekst van de VSA-fractie die beter aansluit. Voor het laatste kader verwijst hij 
naar de tekst van het amendement van de fractie van Samenwerkend Veldhoven.
Hij adviseert om de verbinding met het profiel van Veldhoven dat in december is 
vastgesteld, te behouden.
De heer Kootkar vraagt of dat ook kan worden meegenomen in de overwegingen.
Volgens wethouder Wijman is het voldoende als het ter kennisgeving wordt 
meegenomen.
De heer Van Doren vraagt een reactie op 'internationalisering' en 'samenwerking 
met de regio'.
Wethouder Wijman zegt dat het twee verschillende aspecten zijn die allebei kunnen 
worden benoemd.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na tien minuten.

Mevrouw Gielis dient het amendement in dat na onderling overleg tot stand is 
gekomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
11 oktober 2016,

kennis genomen hebbend van het procesvoorstel samenspraak Kunst å Cultuur 
(raadsbesluit 16.100) en het Profiel van Veldhoven (2015-2030);

overwegende dat:
» in 2013 een besluit is genomen ten aanzien van hoe de raad in de

besluitvorming dient om te gaan met nota's die in samenspraak tot stand 
zijn gekomen;

» indien niet vooraf kaders zijn vastgesteld en een nota in consensus tot stand 
is gekomen alleen wettelijke en financiële kaders uitgangspunt van weging 
mogen zijn;
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» de geformuleerde kaders het speelveld binnen samenspraak vorm geven;
» de raad via de kaders richting wil geven aan het samenspraakproces kunst

en cultuurbeleid;

spreekt uit het concept-raadsbesluit 16.101 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan 

cultureel 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 en om actief deel te 
nemen aan kunst en cultuur met herkenbare aandacht voor lagere 
inkomensklassen en jeugd.

3. De uitgaven blijven binnen de programmabegroting vastgestelde budgetten.
4. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst & 

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 die tot uiting komen 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 speciaal aandacht 
zal zijn voor de jeugd. Cultuureducatie voor de jeugd blijft kerntaak van de 
gemeente.

en gaat over tot de orde van de dag."

Mevrouw Van Pelt mist nog een kader over internationalisering.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twee minuten. Het 
amendement is uitgebreid met een achtste kader: 'In het culturele aanbod zal 
aandacht moeten zijn voor de toenemende internationalisering van de Veldhovense 
samenleving'.

Wethouder Wijman kan zich hierin vinden. Wel wijst hij erop dat het om de 
kaderstelling in het totale besluit gaat; het procesvoorstel blijft gehandhaafd.

Ten aanzien van het tweede kader vult wethouder Van Dongen aan dat jeugd bij 
subsidiebeschikkingen uitgangspunt is geweest en dat de lagere inkomensklassen 
zijn opgenomen in het minimabeleid. Omdat het vastligt in bestaand beleid, is dit 
kader derhalve overbodig.
Mevrouw Van den Berg wijst erop dat de deelnemers aan het samenspraakproces 
niet op de hoogte zijn van alle beleidsnota's en stelt dan ook voor om die tekst te 
handhaven.
Wethouder Van Dongen licht toe dat de bestaande tekst aangeeft dat aanbod wordt 
gecreëerd dat voor iedereen toegankelijk is. Het college stelt voor om aan te geven 
dat het aanbod breed is en dat mensen die dat nodig hebben financiële 
ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente.

Veldhoven
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Mevrouw Van den Berg zegt dat de deelnemers aan het samenspraakproces wellicht 
creatieve oplossingen hebben.
Wethouder Van Dongen moet binnen dit kader opereren als dat op die manier 
wordt vastgesteld.

De voorzitter licht toe dat een kader is toegevoegd (internationalisering) en een 
kader is verwijderd (herkenbare aandacht voor lagere inkomensklassen).

Met 21 stemmen voor (VSA, GBV, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven, D66) en 
5 stemmen tegen (VVD) wordt het amendement aangenomen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het geamendeerde voorstel van het college, waarbij de VVD-fractie geacht wordt 
tegen te hebben gestemd.

16. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 22.50 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 15 december 
2016.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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College van B ä W 
Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven, 3 augustus 2016.

Betreft: art. 42 vraag n.a.v. info nota Kruising Kromstraat-De Plank 
Ons kenmerk: GBV080P

Geacht college

Graag uw welwillende aandacht voor het volgende:

In de leesmap voor de raad was onlangs een informatienota opgenomen met een advies over hoe 
om te gaan met de inrichting van het kruispunt Kromstraat-De Plank. Deze nota baseerde zich daarbij 
op een advies, dat was uitgebracht door het bureau Kragten. In deze raadsperiode was immers 
afgesproken om te onderzoeken in hoeverre het wenselijk resp. noodzakelijk is om dit kruispunt 
fysiek anders in te richten.

Zoals u weet ijvert GBV al enkele jaren voor de herinrichting van dit kruispunt. Het is naar onze 
stellige overtuiging erg onoverzichtelijk en onduidelijk qua inrichting en wordt als subjectief onveilig 
ervaren door veel weggebruikers. Hetgeen door het bureau ook wordt onderkend en onderschreven. 
Vooral voetgangers en fietsers, de zwakkere verkeersdeelnemers, hebben moeite met de 
oversteekbaarheid van het kruispunt en hun positie op de weg.

Tegelijkertijd is ook vastgesteld dat het met de objectieve onveiligheid lijkt mee te vallen. Natuurlijk 
is elk ongeval er een teveel, maar 1 geregistreerd ongeval in 5 jaar geeft inderdaad geen beeld van 
een grote mate van onveiligheid en gevaar. Dat geldt evenzeer voor het feit dat over deze situatie in 
2 jaar tijd slechts 2 klachten werden ingediend.

Dat wil niet zeggen dat GBV daarmee nu van mening is, dat we aan dit punt niets meer zouden 
moeten doen. Integendeel, wij blijven onverkort voorstander van een fysieke aanpassing van de 
situatie.

Wij hebben hierbij wel onze twijfels of de door het bureau aangedragen optie 2 (het aanleggen van 
een vrije fietsstructuur) de beste is. Een belangrijke reden dat er op dit moment weinig ongevallen 
gebeuren is naar ons idee juist de vermenging van auto's en fietsers, waaraan de snelheid wordt 
aangepast. Die zal echter naar onze inschatting fors toenemen bij het ontvlechten van de 
verschillende typen verkeersdeelnemers op de kruising, waardoor het risico op een ongeval naar 
verwachting eerder zal toenemen. Zeker omdat die ontvlechting maar over een korte afstand zal 
plaatsvindt en de fietsers en het autoverkeer weer direct na het passeren daarvan weer in elkaars 
nabijheid komen.

Ons lijkt daarom optie 3 (verkeerslichten) de beste oplossingsrichting; die geeft nl. alle typen 
verkeersdeelnemers de rust en ruimte om de kruising vanuit alle richtingen veilig over te steken. En 
is daarbij ook financieel de meest gunstige qua uitvoering.



(vervolg brief GBV080P)

GBV blijft van mening dat een herinrichting van het kruispunt Kromstraat-De Plank noodzakelijk blijft 
in de nabije toekomst, maar kan zich vinden in het voorstel om dit nu nog even niet te doen omwille 
van de volgende redenen:

1. Het effect van de aan te leggen Zilverbaan op dit kruispunt zal pas echt blijken nadat deze 
nieuwe weg is aangelegd in 2017. Dat is al over 1 jaar aan de orde. Dan kunnen we middels 
een nieuwe observatie bezien wat dan de beste oplossingsrichting is voor Kromstraat-De 
Plank. Gezien de objectieve ongevalscijfers kunnen we daar nog even op wachten.

2. De gemeentelijke financiën vragen op dit moment enige terughoudendheid met nieuwe 
investeringen.

Namens de GBV-fractie laat ik u dan ook weten dat wij ons voor nu kunnen vinden in het feit dat de 
kruising Kromstaat-De Plank voorlopig niet wordt aangepast met daarbij de nadrukkelijke 
kanttekening dat wij een definitief standpunt hierover eerst dan zullen innemen nadat de Zilverbaan 
is gerealiseerd en in gebruik is genomen èn een nieuwe observatie is gedaan naar de situatie die dan 
op genoemde kruising is ontstaan.

Onze vragen:
1. Kunt u onze insteek zoals hierboven verwoord onderschrijven?
2. Zo ja, is het dan haalbaar om hierover eind 2017/begin 2018 een definitief voorstel te 

maken?

In afwachting van uw reactie verblijf ik 
Namens de GBV-fractie

Met vriendelijke groet

G. Jonkers
Fractievoorzitter GBV

PS. Brief naar diverse media.
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Geachte heer Jonkers,

Op 5 augustus 2016 ontvingen wij uw artikel 42 brief, d.d. 3 augustus 2016, over de 
informatienota verkeersveiligheidsadvies Kromstraat - De Plank. In de brief geeft u aan 
dat u zich erin kunt vinden om op dit moment nog geen aanpassingen te doen aan het 
kruispunt Kromstraat - De Plank. U bent van mening dat in de nabije toekomst, na 
realisatie van de Zilverbaan, herinrichting van het kruispunt noodzakelijk is.
Hierover stelt u twee vragen in de brief, die wij puntsgewijs beantwoorden.

1. Kunt u onze insteek zoals hierboven verwoord onderschrijven?
Of herinrichting van het kruispunt Kromstraat - De Plank daadwerkelijk noodzakelijk 
is, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Eerst moet duidelijk zijn wat het 
effect is van de aanleg van de Zilverbaan. Daarom zal ná realisatie van de Zilverbaan 
de verkeerssituatie op het betreffende kruispunt opnieuw worden bekeken.

2. Zo ja, is het dan haalbaar om hierover eind 2017/begin 2018 een definitief voorstel 
te maken?
De Zilverbaan wordt, volgens planning, begin 2018 opgeleverd. Na oplevering en 
ingebruikname van de Zilverbaan zullen verkeersdeelnemers eerst moeten wennen 
aan de nieuwe situatie. Daarna kan het effect van de aanleg van de Zilverbaan 
gemeten worden. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, dan verwachten 
wij het verkeersonderzoek uit te voeren eind 2018. Aansluitend kan dan een definitief 
voorstel opgesteld worden.

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Peter van den Akker 
van de afdeling Beheer en Realisatie via telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter Jack Mikkers
secretaris burgemeester
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Aan het College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Veldhoven

Betreft: Kledinginzameling
Refererend aan: Artikel 42 reglement van orde, namens CDA
Datum: 23 september 2016
C.c.: raad, griffie, pers

Geacht college,

Met grote verbazing en ontsteltenis heeft het CDA Veldhoven kennis genomen van de 
intentie van de Gemeente Veldhoven, bij monde van wethouder mw. N. Ramaekers, om de 
kledinginzameling in de toekomst zelf te gaan doen.

Het Vekemans Fonds (opgericht in 1983) haalt middels inzamelingcontainers al jaar en dag 
kleding op en doneert de opbrengsten hiervan aan de Zusters Ursulinen in India voor hun 
goede werk aldaar. Circa C 50.000 per jaar komt uit de opbrengst van de kledinginzameling 
en dit bedrag wil de gemeente, als zij zelf de inzameling ter hand nemen, inzetten om de 
afvalstoffenheffing te verlagen.

Naar de mening van het CDA Veldhoven wordt hiermee deze Stichting en het goede doel 
dat zij dienen de das omgedaan. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat participatie van 
onze inwoners op een dergelijke wijze geweld wordt aangedaan. Al deze vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten zorgen naast het realiseren van projecten voor kinderen in India, mede 
voor een geringere hoeveelheid restafval en dus kosten voor de inwoners van Veldhoven.

Omdat de CDA-fractie veel belang hecht aan de voortzetting van de activiteiten van de 
Stichting Vekemans Fonds stellen we u, vanuit artikel 42, navolgende vraag:

^ Wilt u a.u.b. terugkomen op uw intentie om de kledinginzameling binnen Veldhoven zelf 
ter hand te nemen?

Met vriendelijke groet,

Namens CDA-fractie,

Hanny van den Berg, 
Raadslid
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Gemeenteraadsfractie CDA 
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Kledinginzameling

behandeld door : Leoniek van der Hoorn
afdeling : Regie & Ontwikkeling
telefoon : 14 040
IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14

Geachte mevrouw Van den Berg,

In uw brief van 23 september j.l. vraagt u ons terug te komen op onze intentie om de 
kledinginzameling binnen Veldhoven zelf ter hand te nemen. Het was en is echter 
nooit onze bedoeling geweest om zelf de kledinginzameling ter hand te nemen. Ons 
college heeft wel de intentie om de kledinginzameling anders te organiseren en is 
momenteel met verschillende partijen in overleg om deze wijziging vorm te geven en 
voor te bereiden. In uw brief belicht u een deel van onze plannen. Wij willen u hierbij 
graag nader informeren over de achtergronden, de volledige plannen en onze 
argumenten hiervoor.

F 040-25413 95 

E gemeenteSveldhoven.nl 

I www.veldhoven.nl

Afvalstoffenheffing
Eind 2007 heeft uw raad bij amendement besloten dat de afvalstoffenheffing een 
kostendekkend tarief moet zijn. De afvalstoffenheffing is daarmee een gesloten 
systeem: alle kosten en opbrengsten worden bij elkaar gebracht en op basis hiervan 
wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaald. Bij het behandelen van het 
grondstoffenplan heeft uw raad daarnaast gevraagd de afvalstoffenheffing zoveel als 
mogelijk te verlagen; bij voorkeur naar nul.

Om de afvalstoffenheffing te verlagen liggen de aangrijpingspunten bij:
4 het voorkomen dat er restafval ontstaat door hergebruik te stimuleren, 

afvalstromen goed te scheiden en de service te verhogen;
4 het verlagen van de kosten van inzameling en verwerking van de afvalstromen; 
4 het verhogen van de inkomsten uit de verschillende afvalstromen.

Vorig jaar is een start gemaakt met een gewijzigde afvalinzameling, waarbij onder 
meer voortaan PMD gescheiden wordt ingezameld in plaats van alleen plastic. Nu 
worden ook andere afvalstromen bekeken.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Kledinginzameling en afvalstoffenheffing
Het Pastoor Vekemansfonds is in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
exclusief aangewezen om de kleding in te zamelen door het plaatsen van 
kledingcontainers in Veldhoven. Het fonds laat de kledingbakken legen door een 
Belgisch bedrijf, waar de kleding ook wordt gesorteerd en vermarkt. Het fonds krijgt 
hiervoor een vergoeding van het Belgische bedrijf die jaarlijks tussen de C 40.000 en 
C 50.000 ligt. De marktwaarde van de kleding ligt echter aanzienlijk hoger. Het 
Pastoor Vekemansfonds ontvangt nu C 0,20 per kilo, terwijl de marktwaarde van 
textiel fluctueert tussen de C 0,45 en C 0,65 per kilo. Deze meeropbrengst wordt 
momenteel verzilverd door het Belgische bedrijf dat de afvalstroom ophaalt en 
verwerkt.

De huidige situatie is historisch zo gegroeid, maar naar aanleiding van de wens om de 
hoeveelheid restafval te verminderen en de afvalstoffenheffing te verlagen nu opnieuw 
bekeken, waarbij we proberen meerwaarde te creëren voor onze Veldhovense 
inwoners. We kijken hiernaar in het licht van de wens naar betere 
scheidingsresultaten, een lagere afvalstoffenheffing, meer service aan de inwoners en 
de mogelijkheden om maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden of 
anderszins re-integrerenden op de arbeidsmarkt een plaats te bieden.

Bij de werkwijze met textiel wordt momenteel afgeweken van de afspraken over de 
afvalstoffenheffing, namelijk dat alle opbrengsten van de afvalstroom in de 
afvalstoffenheffing worden verwerkt. Deze gelden komen nu niet bij de inwoners 
terecht waar ze wel thuishoren. Dit is namelijk ook de afspraak die we met de raad 
hierover gemaakt hebben. Als we de textielinzameling binnen de kaders van de raad 
willen organiseren, dan moeten we ook zorgen dat de afspraken en contracten 
voldoen aan de wetgeving en juridische maatregelen nemen.

Herziening subsidiesysteem: stoppen van bijdragen 
ontwikkelingssamenwerking
De raad heeft bij de behandeling van het nieuwe subsidiesysteem in het eerste deel 
van de kerntakendiscussie aangegeven dat het geven van overheidsgeld aan 
ontwikkelingssamenwerking geen kerntaak is van de gemeente Veldhoven. De focus 
van subsidieverlening is vooral gelegd op het creëren van een vitale samenleving en 
het behouden van een prettig woon- en leefklimaat. Subsidies aan organisaties die 
werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zijn dan ook afgebouwd 
en stoppen eind 2016. Dit was onder meer het geval voor het POS, waarvan het 
Pastoor Vekemansfonds ook onderdeel uitmaakt. Het geld dat het Pastoor 
Vekemansfonds nu krijgt van het Belgische bedrijf zien wij als een indirecte subsidie 
van de gemeente Veldhoven. Naar onze mening past dat niet binnen de kaders die de 
raad heeft gegeven voor de kerntaken. Bovendien kan de vraag gesteld worden 
waarom het Pastoor Vekemansfonds hier wel voor in aanmerking komt en andere 
stichtingen die een goed doel behartigen niet. De door het Pastor Vekemansfonds 
geopperde suggestie om 'dan maar' C 50.000 subsidie te geven, is in het huidige 
subsidiesysteem onmogelijk.

Arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Het is onze intentie om de kledinginzameling in te zetten voor de lokale samenleving. 
Wij hebben als gemeente immers ook de taak om banen te scheppen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien goede mogelijkheden om de 
kledinginzameling en -verwerking onder te brengen bij Kringloopwinkel De Kempen. 
Het bestuur van de kringloopwinkel geeft aan voor zeker twee uitkeringsgerechtigden 
betaald werk te hebben als zij de kledinginzameling mogen uitvoeren. Hiervan is het 
positieve effect dat Veldhoven voor deze mensen ook geen of lagere uitkeringen hoeft 
te betalen, wat weer ten goede komt aan de bewoners van Veldhoven. Daarnaast
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onderzoeken we ook de mogelijkheid om hiermee stage en werk-ervaringsplekken bij 
de kringloopwinkel uit te breiden.

Het contract met de kringloopwinkel loopt volgend jaar af. Gezien de hoogte van het 
bedrag dat de gemeente aan de kringloopwinkel jaarlijks betaalt, moet dit contract 
Europees aanbesteed worden. Vorig jaar hebben wij de inzameling van diverse 
afvalstromen Europees aanbesteed en in Baetsen een goede samenwerkingspartner 
gevonden. In het aanbestedingsdocument is aangegeven dat textiel en 
kringloopgoederen in de toekomst ook ondergebracht kunnen worden bij de 
opdrachtnemer. Door dit ook daadwerkelijk te realiseren, kunnen we een Europese 
aanbesteding voor de kringloopgoederen voorkomen, waarbij we tegelijk zorgen dat 
de opbrengsten ten goede komen aan de inwoners en er nieuwe werkplekken ontstaan 
in Veldhoven. Daarover zijn wij nu in gesprek met Baetsen, waarbij Baetsen wil gaan 
werken met Kringloopwinkel De Kempen als onderaannemer. Wij hebben het Pastoor 
Vekemansfonds uitgenodigd ook bij het gesprek tussen deze partijen aan te sluiten 
om te kijken of zij onderdeel van de afspraken uit kan gaan maken, maar zij heeft 
geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Opbrengst terug naar alle inwoners
In veel Nederlandse gemeenten wordt de inzameling van textiel aanbesteed. Vaak 
houden die gemeenten (een deel van) de opbrengst zelf. Het is uitdrukkelijk niet onze 
intentie deze gelden toe te voegen aan de eigen begroting. In het systeem van 
Veldhoven komen deze gelden via de afvalstoffenheffing bij de inwoners terecht.
Ook zijn er gemeenten die de kleding door de kringloopwinkel laten verwerken. In 
onze regio zijn dat bijvoorbeeld Bergeijk en Best. Ons voornemen past dus binnen de 
lijn die veel gemeenten doorvoeren.

Pastoor Vekemansfonds
Wij begrijpen heel goed dat deze wijziging voor het Pastoor Vekemansfonds 
consequenties heeft. Het betekent een substantieel jaarlijks verlies aan inkomsten. 
Ambtelijk en bestuurlijk zijn daarom met het bestuur van het Pastoor Vekemansfonds 
gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor samenwerking 
zijn. Bij de papierinzameling hebben wij met verenigingen afspraken dat zij 
menskracht inzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen, hiervoor werken zij 
samen met Baetsen. Met het Pastoor Vekemansfonds zouden dergelijke afspraken ook 
mogelijk zijn. Een andere optie is dat zij bijvoorbeeld kledingcontainers verhuren of 
verkopen. Wij hebben het bestuur van het Pastoor Vekemansfonds de suggestie 
gedaan om opties te bespreken met Baetsen en Kringloopwinkel De Kempen. Het 
bestuur van het Pastoor Vekemansfonds heeft aangegeven alleen de gemeente als 
gesprekspartner te zien en niet met andere partners te willen overleggen. Het bestuur 
van het Pastoor Vekemansfonds zag nog andere alternatieven die ze graag eerst zelf 
intern wil bespreken. In gezamenlijk overleg hebben wij op 19 juli afgesproken dat het 
bestuur uiterlijk 1 oktober laat weten welke alternatieven zij zien. Op 30 september jl 
hebben wij een brief van het bestuur van het Pastoor Vekemansfonds ontvangen met 
daarin twee alternatieven. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van de 
genoemde alternatieven, waarover we op zeer korte termijn communiceren met het 
Pastoor Vekemansfonds.
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Antwoord op uw vraag
Uw brief biedt ons de mogelijkheid om een heldere toelichting te geven. Het mag 
duidelijk zijn dat wij niet de intentie hebben om de kledinginzameling zelf ter hand te 
nemen of deze op de huidige wijze voort te zetten. We willen wel graag bekijken hoe 
het Pastoor Vekemansfonds toch een rol hierin kan spelen en we staan open voor hun 
alternatieven, zolang die niet op gespannen voet staan met de kaders van de raad.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter 
secretaris

Jack Mikkers 
burgemeester
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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 't Look 2016

Samenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan ”t Look 2016' voorziet in uniforme en goed toetsbare 
bouw- en gebruiksregels voor 't Look. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld 
omdat er een wettelijke actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen geldt. 
Actualisatie van het bestemmingsplan is daarnaast gewenst om nieuwe wet- en 
regelgeving te vertalen en actueel beleid te verankeren.

Het ontwerpbestemmingsplan 't Look is ter inzage gelegd met de mogelijkheid 
zienswijzen in te dienen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze 
ingediend.

Beslispunten
1. Het bestemmingsplan ''t Look 2016' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00064-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o-NL.IMR0.0861.BP00064-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen bestemmingsplan 
en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ''t Look 2016' (22 september 2016)' 
vast te stellen.

Inleiding
Vanwege de wettelijke actualiseringsplicht is een bestemmingsplan opgesteld voor 
't Look. Uitgangspunt is het opnieuw vastleggen van de bestaande bouw- en 
gebruiksmogelijkheden conform de meest actuele beleidsruimte. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn niet mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan sluit aan bij de 
gemeentelijke modelregels en voldoet aan de vormvereisten van deze tijd.

Het ontwerpbestemmingsplan ''t Look 2016' is in procedure gebracht en heeft 
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is 
één zienswijze ingediend.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
- Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: procedurebepalingen rondom het 

bestemmingsplan;
- Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven;
- Meebewegen binnen kaders, Visie op detailhandel in Veldhoven;
- Groenbeleidsplan 2009-2019;
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012
- Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening 2011;
- Provinciale Verordening ruimte 2014;
- Beleidsnotitie planologische afwijkingen.



Beoogd effect
Het komen tot een actueel bestemmingsplan voor 't Look.

Argumenten

1.1 Wet ruimtelijke ordening verplicht tot actualisering
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt dat 
bestemmingsplannen tegenwoordig niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Aangezien voor 
het overgrote deel van 't Look het geldende bestemmingsplan is vastgesteld op 
14 februari 2006, is het van belang dat er op korte termijn een nieuw 
bestemmingsplan wordt vastgesteld.

1.2 Eén actuele regeling leidt tot gelijke en ruimere bouwmogelijkheden
Op 2 februari 2016 heeft het college de 'Beleidsnotitie planologische afwijkingen' 
vastgesteld (kenmerk: 15bs00711). De notitie biedt ruimere bouwmogelijkheden en 
biedt hier nu vooraf duidelijkheid over. Naast het bestemmingsplan voor 't Look, zijn 
we op dit moment volop bezig om een groot aantal bestemmingsplannen te 
actualiseren. Een en ander is aanleiding geweest om de huidige standaardbouwregels 
op te schonen en door te ontwikkelen. De nieuwe verruimde 'modelregels' liggen aan 
de basis van alle nieuwe bestemmingsplannen. Uniforme en goed toetsbare bouw- en 
gebruiksregels voor op den duur het gehele gemeentelijk grondgebied zijn hiervan het 
gevolg.

1.3 De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend, namelijk door de 
bewoner van De Speldenmaker 19. Reclamant verzoekt om de verkeersonveilige 
situatie ter plaatse van het pad dat de bocht in De Speldenmaker verbindt met het 
speel-looppad van de wijk te herstellen.

Het bestemmingsplan staat het door de reclamant gewenste gebruik van de gronden 
dus niet in de weg. Er bestaat dan ook geen aanleiding om het bestemmingsplan aan 
te passen.

Voor een beter en completer beeld van de zienswijze en de gemeentelijke reactie 
hierop wordt verwezen naar bijgevoegde zienswijze en 'Nota van zienswijzen 
bestemmingsplan en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ”t Look 2016' (22 
september 2016)'.

1.4 De gewijzigde vaststelling leidt tot verbetering van het bestemmingsplan 
Er is een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd welke leiden tot een 
verbetering van het bestemmingsplan. Voor een goed beeld van de ambtshalve 
aanpassingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen 
bestemmingsplan en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ”t Look 2016'' (22 
september 2016).
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De legessanctie was voor een aantal maanden van toepassing
Vanuit de Wet ruimtelijke ordening geldt er een actualisatieplicht. Als stok achter de 
deur is er een legessanctie opgenomen. Dit houdt volgens de huidige inzichten in dat 
bij verouderde bestemmingsplannen mogelijk niet alle leges in rekening gebracht 
kunnen worden. Het financiële risico wordt geschat op slechts enkele honderden 
euro's. In de periode 15 februari 2016 tot 1 augustus 2016 is de gemeente vooralsnog 
geen legesinkomsten misgelopen.

1.2 Kans aanwezig dat beroep wordt ingediend tegen het bestemmingsplan 
Tijdens de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan kan door de indiener 
van de zienswijze beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Hierdoor zou de inwerkingtreding van het bestemmingsplan vertraagd 
worden.

Financiën

Onderhavig ontwerpbestemmingsplan biedt niet meer ontwikkelingsruimte dan het 
geldende bestemmingsplanregime. Voor deze bestemmingsplanactualisatie hoeft 
hierdoor geen exploitatieplan opgesteld te worden. Vanwege het conserverende 
karakter is het risico op planschade nihil. Volgens de huidige inzichten bedraagt het 
financiële risico vanwege de legessanctie slechts enkele honderden euro's.

Communicatie en samenspraak

Bewoners en ondernemers binnen het plangebied zijn uitgenodigd voor een 
inloopavond op 28 juni 2016, tijdens de periode van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. De opkomst was laag tot matig en er was vooral interesse 
voor de reconstructiewerkzaamheden, die een separaat traject doorlopen. Daarnaast 
is het wijkplatform betrokken bij de planontwikkeling.

Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, 
wijze bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad. De 
indiener van de zienswijze wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
gemeentelijke reactie hierop nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Verder zal de kennisgeving langs elektronische weg geschieden en wordt de besluiten 
met bijbehorende stukken ook op deze manier beschikbaar gesteld (op 
www.veldhoven.nl en op www.ruimteliikeplannen.nl).

Uitvoering I planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 11 oktober 2016 
krijgt de provincie tot 6 weken de tijd om opnieuw te reageren. Na reactie, doch 
uiterlijk 2 december 2016, zal het bestemmingsplan gedurende een periode van zes 
weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kan er beroep worden 
ingediend bij de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan ''t Look 2016' (zie www.ruimtelnkeplannen.nl met 
planIdn: NL.IMR0.0861.BP00064-0301)

- Zienswijze
- Nota van zienswijzen bestemmingsplan en ambtshalve aanpassingen 

bestemmingplan ''t Look 2016' (22 september 2016)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit, met inbegrip van de toegezegde wijziging, als 
hamerstuk te agenderen voor de besluitraad op 11 oktober 2016.

De portefeuillehouder zegt toe in de definitieve stukken voor de besluitvormende raad 
op te nemen om uitbouw van erkers aan de voorgevels van aaneengesloten woningen 
tot 1000Zo mogelijk te maken.

De portefeuillehouder nodigt inspreker en buurt bij de uitwerking uit voor overleg om 
te komen tot een oplossing m.b.t. het beperkte uitzicht als gevolg van de begroeiing.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
16.096 | 16bs00461 
11 oktober 2016 
8
Vaststellen bestemmingsplan 't Look 2016

nummer 
datum raad 
agendapunt

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016, 
nr. 16.095;

overwegende dat:
- het ontwerpbestemmingsplan ”t Look 2016' van 17 juni 2016 tot en met 

28 juli 2016 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan één zienswijze is ingediend;

gelet op:
- het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 

bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan ”t Look 2016' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00064-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00064-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ’Nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ''t Look 2016' (22 september 2016)' 
vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan ''t Look 2016'

Gemeente Veldhoven 
22 september 2016
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1. Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient een 
ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage te worden gelegd. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
''t Look 2016' hebben wij gepubliceerd in het Veldhovens Weekblad en de 
Staatscourant van woensdag 15 juni 2016. Hierin is vermeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt van vrijdag 17 juni 2016 tot en met 
donderdag 28 juli 2016.

Naast de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was 
het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimteliikeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging is er 1 zienswijze ingediend. In paragraaf 2 
wordt de zienswijze besproken en wordt aangegeven of deze heeft geleid tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. Paragraaf 3 bevat de ambtshalve aanpassingen 
van het bestemmingsplan.

2. Ingediende zienswijze

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

1. De heer L.D.J. Eggermont, De Speldenmaker 19 te Veldhoven

De ingediende zienswijze is binnen de gestelde termijn ontvangen en ontvankelijk. In 
de volgende paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijze. De 
zienswijze is samengevat, maar wel volledig beoordeeld.

2.1. De heer L.D.J. Eggermont

2.1.1. ínhoud zienswijze
Reclamant vraagt aandacht voor de onveilige verkeerssituatie vanwege het gebruik 
van pad dat de bocht in De Speldenmaker verbindt met het speel-looppad van de wijk. 
Gebruikers ervan hebben geen vrij uitzicht op het openbare gebied voor waardoor er 
regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan als reclamant met de auto wegrijdt of 
thuiskomt. Er is geen uitwijkmogelijkheid doordat gronden in 'bruikleen' zijn gegeven 
aan de bewoners van De Speldenmaker 17 resp. 21 die hoge begroeiing hebben 
aangebracht. Verzocht wordt om het vrije uitzicht weer in zijn oorspronkelijke 
(bestrate) toestand te herstellen. Reclamant stelt dat het de verantwoordelijkheid van 
de gemeente is om de huidige onveilige situatie weg te nemen door de nodige 
maatregelen te treffen.

2.1.2. Reactie gemeente
Het desbetreffende pad alsmede de in 'bruikleen' zijnde gronden zijn bestemd als 
'Verkeer'. Ingevolge de regels van het bestemmingsplan zijn onder meer wegen, 
straten en verhardingen en fiets- en/of voetpaden toegestaan. Het bestemmingsplan 
staat het door de reclamant gewenste gebruik van de gronden dus niet in de weg. De 
exacte inrichting van de gronden en de verkeersmaatregelen die eventueel nodig zijn 
is voorts een kwestie van uitvoering van het bestemmingsplan. Ook ziet het 
bestemmingsplan niet toe op eventuele handhavingsaspecten. Los van het 
bestemmingsplantraject zal binnen de gemeente door de relevante afdelingen een en 
ander verder bekeken worden.
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2.1.3. Advies
De zienswijze niet overnemen aangezien er geen aanleiding bestaat om het
bestemmingsplan aan te passen.

3. Ambtshalve aanpassingen

Toelichting
- In paragraaf 2.3 (gemeentelijk beleid) wordt het kopje 'Welstandsnota Veldhoven 

2008' aangepast in 'Welstandnota Veldhoven 2008, vierde wijziging december 
2011.

- In paragraaf 2.3 (gemeentelijk beleid) wordt de alinea 'Beleidsregels 
Bluswatervoorziening' geactualiseerd omdat op 7 april 2016 de Veiligheidsregio 
Brabant zuidoost nieuwe beleidsregels heeft vastgesteld. Omdat het beleidsstuk 
nog niet is vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders, wordt 
dit beleidsstuk behandeld bij regionaal beleid in plaats van gemeentelijk beleid.

Regels
- In de diverse artikelen over het bouwen van gebouwen van ondergeschikte aard 

wordt de regeling ook van toepassing verklaard op overkappingen. De regeling 
wordt dan als volgt: "in afwijking van het bepaalde onder a, mogen gebouwen van 
ondergeschikte aard, zoals fietsenbergingen, en overkappingen buiten het 
bouwvlak worden gebouwd, uitsluitend indien deze achter het verlengde van de 
voorgevellijn worden gerealiseerd, de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,20 
meter en de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en overkappingen niet meer 
bedraagt dan 10 m2". In het verlengde hiervan worden relevante 
afwijkingsmogelijkheden ook uitgebreid zodat kan worden toegestaan dat (onder 
voorwaarden) de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen van ondergeschikte 
aard en overkappingen wordt vergroot tot maximaal 25 m2 en dat overkappingen 
ook voor de voorgevellijn kunnen worden gerealiseerd.

- De naamgeving van de artikelen "afwijking oppervlakte (en situering) gebouwen en 
bouwhoogte bouwwerken" wordt aangepast in "afwijking oppervlakte (en 
situering) gebouwen en bouwhoogte en vormgeving bouwwerken geen gebouwen 
zijnde". Als extra afwijkingsmogelijkheid wordt toegevoegd dat dat de constructie 
van erfafscheidingen voor minimaal 50oZo open mag zijn.

- In de regels die betrekking hebben op mantelzorg wordt lid d "er ontstaat geen 
zelfstandige woning" aangepast in "de mantelzorgwoning c.q. het bijgebouw mag 
bewoond worden zolang er sprake is van mantelzorg".

- Artikel 20.1 wordt aangepast door de woorden entreeportalen en veranda's te 
verwijderen en te spreken over afdaken zonder eigen wanden.

- In de bestemming 'Wonen-Aaneengebouwd' (artikel 11) wordt bepaald dat de 
breedte van de erker aan de voorgevel 1000Zo van de voorgevel van het hoofdgebouw mag 
bedragen, in plaats van 750Zo.

Verbeelding
- Op het perceel De Olieslager 63 wordt de zone 'bijgebouwen' op de zijdelingse 

perceelsgrens gelegd zodat de bestaande bijgebouwen binnen de zone komen te 
liggen.
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GEMEENTE VELDHOVEN 
INGFKOMEN

L.D.J. Eggermont, 
De Speldenmaker 19, 

5506 CE Veldhoven.

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Veld] 
Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Veldhoven, 26 juli 2016.

Zienswijze: Onveilige verkeerssituatie in Ontwerp Bestemmingsplan 't Look 2016.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Ik vraag uw aandacht voor een onveilige verkeerssituatie in 't Look.
Het betreft het pad (met ongedefinieerde status) dat de bocht in De Speldenmaker verbindt met 
het speel-looppad door de wijk. Het is ook de toegangsweg met de auto voor ons op nummer 19 
en voor onze buren op nummer 21. Zie hiervoor het uitvergrote deel (met toegevoegde straatnaam, 
huisnummers en twee *) van Figuur 1: Plangebied van bestemmingsplan t Look 2016 uit de 
Toelichting.

Bij het ontwerp van de wijk is over het hoofd gezien dat er, bij (toegestane?) hoge erfscheidingen, 
geen vrij uitzicht op het openbare gebied is voor voetgangers, fietsers en bromfietsers die gebruik 
maken of willen maken van het pad. Dit levert voor deze gebruikers van het pad regelmatig 
levensgevaarlijke situaties op als wij met de auto wegrijden of thuiskomen. Dit wordt nog 
verergerd doordat de twee mogelijke uitwijkpunten (in de tekening aangegeven met een *) door de 
gemeente in "bruikleen" zijn gegeven aan de bewoners van 17 resp. 21. Beiden hebben daar hoge 
begroeiing aangebracht waardoor de uitwijkmogelijkheid is verdwenen.

Ik verzoek u dan ook dringend om het vrij 
uitzicht op openbaar gebied weer in zijn 
oorspronkelijke (bestrate) toestand te 
herstellen. Dit zal overigens niet voldoende 
zijn om de verantwoordelijkheid van de 
Gemeente Veldhoven voor de huidige 
onveilige situatie weg te nemen. Om dit op te 
lossen zal een situatie moeten worden 
geschapen die vrij zicht garandeert. Ik verzoek 
u dringend hiertoe alle nodige maatregelen te 
nemen.

Ik ben gaarne bereid een mondelinge 
toelichting te geven.

Hoogachtend,

L.D.J. Eggermont.
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Adviesnota raad

Vaststellen bestemmingsplannen 'Baetsen' en 'Baetsen, 
geluid'.

Samenvatting

Bijgevoegd bestemmingsplan 'Baetsen' voorziet in een goede juridisch actuele regeling 
voor het terrein van het bedrijf Baetsen B.V. gelegen aan de Locht. Het 
bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' voorziet in een actuele geluidszonering voor het 
totale industrieterrein De Heibloem, gelegen aan de Locht.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Baetsen' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00035-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00035-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. Het bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00036-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00036-0401, ongewijzigd vast te stellen;

3. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de wijzigingen op het 
bestemmingsplan ’Baetsen' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplannen Baetsen en Baetsen, geluid (augustus 2016)' vast te stellen;

4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
5. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Baetsen'.

Inleiding

Het bedrijf Baetsen is gelegen aan de Locht op industrieterrein 'De Heibloem'. (Zie 
afbeelding hieronder.) Het bedrijf is momenteel gelegen in drie bestemmingsplannen, 
hetgeen de eenduidigheid niet ten goede komt. Het nieuwe bestemmingsplan 
'Baetsen' voorziet in een goede, flexibele en actuele regeling voor het terrein. Zo 
wordt de bestemming 'bedrijf - recycling- transport en kraanbedrijf' en 'groen' 
aangepast aan de feitelijke situatie ter plaatse. Tevens wordt voorzien in een nieuwe 
landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het terrein. Ook worden 
bestaande bouwrechten opnieuw in het plan opgenomen.

Het bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' is opgesteld ten behoeve van het vaststellen 
van een nieuwe geluidcontour voor het totale industrieterrein aan de Locht waarop 
naast Baetsen ook Hurks b.v. gevestigd is.



Eerder dit jaar hebben de twee ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn is er een drietal zienswijzen ingediend.

Industrieterrein 'De Heibloem'

Baetsen b.v.

Hurks b.v.

ŗ VíS,

•V

mm

Relevante (wettelijke) beleidskaders

> Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan
> Artikel 6.12, lid 1 Wro: vaststellen exploitatieplan
> Verordening ruimte 2014

Beoogd effect

Het creëren van een planologisch en juridisch goede en actuele situatie op het terrein 
van Baetsen. Het vastleggen van een nieuwe geluidzone voor het industrieterrein 'De 
Heibloem' gelegen aan de Locht.

Argumenten

1.1 en 3.1. De ingediende zienswijzen leiden deels tot aanpassing en verbetering van 
het bestemmingsplan 'Baetsen'

Uw gemeenteraad is bevoegd een bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te 
stellen. Ook is uw gemeenteraad bevoegd te oordelen over de ingediende zienswijzen. 
Tegen het bestemmingsplan ’Baetsen' zijn twee zienswijzen ingediend. Tegen het 
bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' is één zienswijze ingediend.

De zienswijzen hebben deels geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 
'Baetsen'. Zo zijn er in het kader van een goede ruimtelijke inpassing, maximale 
hoogtes voor de opslag van de verschillende materialen op het terrein opgenomen. 
Tevens zijn enkele regels aangepast zodat onder andere de nodige landschappelijke 
inpassing van het terrein is gewaarborgd.

Voor een compleet overzicht van de ingediende zienswijzen en het antwoord hierop 
wordt verwezen naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Baetsen' en 'Baetsen, geluid' (augustus 2016)'.

2 7 5



1.2 Strijdigheden en omissies worden aangepakt

Waterberaina
De waterbergingsopgave voortvloeiend uit het ter plaatse geldend bestemmingsplan 
voor het westelijk deel van het terrein van Baetsen, is tot op heden nog niet 
gerealiseerd. Dit wordt alsnog in het nieuwe bestemmingsplan ’Baetsen' geregeld. Via 
de anterieure overeenkomst en een addendum hierop, zijn afspraken gemaakt over de 
inhoud van deze werkzaamheden en wanneer deze werkzaamheden dienen te zijn 
verricht.

Landschappelijke inpassing
De opgave tot een goede landschappelijke inpassing zoals omschreven in het geldend 
bestemmingsplan, is in de praktijk anders uitgevoerd dan bedoeld.
Het nieuwe bestemmingsplan 'Baetsen ' voorziet in een nieuw inpassingsplan waarbij 
onder andere meerdere bomen aan de Locht worden aangeland en de geplaatste 
keermuur evenwijdig aan de Locht wordt verplaatst. Hierdoor ontstaat er een bredere 
strook aan de voorzijde van het terrein welke een groene inrichting kan krijgen.
De maatregelen tot uitvoering van dit nieuwe inpassingsplan zijn contractueel 
gewaarborgd in het eerder genoemde addendum op de anterieure exploitatie- 
overeenkomst.

Herstel van bouwrechten
In het voorheen geldende bestemmingsplan voor het terrein: 'Buitengebied 1988, 
partiële herziening Transport- en sorteerbedrijf aan de Locht ' was in de voorschriften 
bepaald dat buiten de bebouwingszone op de plankaart, nog eens extra 4500m2 aan 
bebouwing mocht worden gerealiseerd ('zwevend bouwvlak'). Het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2009' heeft voorgenoemd bestemmingsplan vervangen. Bij dit 
bestemmingsplan is abusievelijk in 2009 vergeten om deze bebouwingsmogelijkheid 
opnieuw in de regels vast te leggen. Met het voorliggend bestemmingsplan 'Baetsen' 
wordt deze omissie alsnog hersteld.

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering
De feitelijke situatie ter plaatse komt niet overeen met de bestemmingen zoals deze 
zijn aangegeven op de plankaart van het geldende bestemmingsplan. Een deel van de 
bestemming 'Groen' is momenteel in gebruik ten behoeve van bedrijfsdoeleinden. In 
overleg met de provincie, wordt de planologische situatie in overeenstemming 
gebracht met de feitelijke situatie. Baetsen zal hiervoor een financiële investering 
doen inzake de verplichte ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

2.1 Vaststellen bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' voorziet in een actuele geluidzone

Door het vaststellen wordt er voldaan aan de verplichting om een actuele zone te 
hebben voor het aspect geluid. Door vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is 
er een duidelijke juridische basis voor eventuele toekomstige aanpassingen van de 
milieuvergunning van Baetsen.

4.1. Geen exploitatieplan vaststellen
Met Baetsen B.V. is een overeenkomst en tevens een addendum daarop, gesloten, op 
basis waarvan het verhaal van kosten van de bestemmingsplannen is verzekerd. 
Conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2 Wro hoeft er dus geen exploitatieplan te 
worden vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Een juridische procedure kan leiden tot vertraging van de uitvoering van het 

plan

3 7 5



Door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. Dit kan leiden tot vertraging in de procedure. Initiatiefnemer is 
hiervan op de hoogte.

Financiën

De door de gemeente te maken kosten dienen verhaald te worden op de eigenaar. Dit 
kostenverhaal is zeker gesteld door een getekende anterieure exploitatieovereenkomst 
d.d. 24 juni 2015.

Eventuele toegekende planschade wordt via de daarvoor vastgestelde procedure 
(procedureverordening tegemoetkoming planschade) behandeld en dus los van de 
exploitatiebijdrage verhaald. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een reeds 
getekende Planschadeverhaalsovereenkomst d.d. 24 juni 2014.

Enkele zaken zoals de realisering van een waterberging en enkele uit te voeren 
werkzaamheden in het kader van de landschappelijke inpassing en de financiële 
afspraken hierover, zijn in een addendum op de anterieure exploitatie-overeenkomst 
vastgelegd in februari 2016.

Communicatie en samenspraak

De vastgestelde bestemmingsplannen zullen op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens 
Weekblad. De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte gesteld op 
het moment dat de stukken naar de gemeenteraad worden toegezonden.

Verder zal de kennisgeving langs elektronische weg geschieden en worden de 
besluiten met bijbehorende stukken ook via deze manier beschikbaar gesteld (op 
www.veldhoven.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl).

Uitvoering 7 planning

De planning is dat beide bestemmingsplannen door uw gemeenteraad op 11 oktober 
2016 worden vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Baetsen' zal direct na vaststelling 
naar de provincie worden toegestuurd. Verzocht wordt aan de provincie om zo spoedig 
mogelijk op het plan te reageren. Hierna zullen beide plannen ter visie gaan voor 
beroep bij de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan 'Baetsen';
- Ontwerpbestemmingsplan 'Baetsen, geluid';
- Concept raadsbesluiten;
- Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 

bestemmingsplannen 'Baetsen' en 'Baetsen, geluid'.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het beide besluiten als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.098 | 16bs00456 
11 oktober 2016 
9
Vaststellen bestemmingsplan 'Baetsen'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016, nr. 
16.097

overwegende dat

- het ontwerpbestemmingsplan 'Baetsen' van 25 maart 2016 tot en met 6 mei 2016 
ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan twee zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Baetsen' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00035-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00035-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de wijzigingen op het 
bestemmingsplan ’Baetsen' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en 
als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplannen Baetsen en Baetsen, geluid (augustus 2016)' vast te 
stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
16.099 | 16bs00457 
11 oktober 2016 
9
Vaststellen bestemmingsplan 'Baetsen, geluid'

nummer 
datum raad 
agendapunt

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016, nr. 
16.097

overwegende dat

- het ontwerpbestemmingsplan 'Baetsen, geluid' van 25 maart 2016 tot en met 6 mei 
2016 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan één zienswijze is ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00036- 
0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een 
ondergrond welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00036-0401, ongewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen bestemmingsplannen Baetsen en Baetsen, geluid 
(augustus 2016)' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplannen 'Baetsen' en 'Baetsen, geluid'

Gemeente Veldhoven 
Augustus 2016
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1. Inleiding
De ontwerpbestemmingsplannen 'Baetsen' en 'Baetsen, geluid' zijn op 23 maart 2016 
bekend gemaakt. In de bekendmaking is vermeld dat met ingang van 25 maart 2016 
tot en met 6 mei 2016 een zienswijze kon worden ingediend.
Tijdens de termijn van ter inzage legging is een drietal zienswijzen ingediend. Twee 
van deze zienswijzen hebben betrekking op het bestemmingsplan baetsen'. De derde 
zienswijze is gericht tegen het bestemmingsplan baetsen, geluid'.
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden deze zienswijzen besproken en wordt 
aangegeven of deze zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van een of beide 
ontwerpbestemmingsplannen. In hoofdstuk 3 staan de ambtshalve wijzigingen 
vernoemd.

2. Zienswijzen en beantwoording
2.1 ingekomen zienswijzen

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

Bestemmingsplan 'Baetsen'

^ De heer A.J. de Jager (De Jager AP&P) namens de heer B. van den Berg, Locht 
125. De zienswijze is ingekomen op 6 mei 2016.

^ De Provincie Noord-Brabant. De zienswijze is ingekomen op 21 april 2016.

Bestemmingsplan 'Baetsen. geluid'

^ De heer A.J. de Jager (De Jager AP&P) namens de heer B. van den Berg, Locht 
125. De zienswijze is ingekomen op 6 mei 2016.

Ontvankelijkheid
Gelet op het feit dat de zienswijzen binnen de gestelde termijn zijn ontvangen en ook 
voor het overige voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid, zijn de zienswijzen 
ontvankelijk.

Onderstaand worden de zienswijzen samengevat en beantwoord en wordt aangegeven 
of de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.2 Samenvatting en beoordeling zienswijzen

Bestemmingsplan 'Baetsen'

^ De heer A.J. de Jager (De Jager AP&P) namens de heer B. van den 
Berg, Locht 125. De zienswijze is ingekomen op 6 mei 2016.

a. Zienswijze: In het bestemmingsplan wordt aandacht besteed aan de
landschappelijke afscherming en inpassing van de bedrijfslocatie. Tevens is ook 
een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. Gehoopt wordt dat deze 
instrumenten voldoende zijn om het bedrijf aan de afspraken te houden.
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Reactie: Middels een getekende anterieure overeenkomst en een getekend 
addendum op deze overeenkomst, zijn onder andere afspraken gemaakt over 
de landschappelijke afscherming en -inpassing van de bedrijfslocatie. In de 
overeenkomst is tevens bepaald binnen welke termijn de afgesproken 
maatregelen dienen te zijn verricht. Hiermee is de uitvoering privaatrechtelijk 
geborgd.

In het bestemmingsplan is bij de toelichting de bijlage ’landschappelijk 
inpassingsplan' opgenomen. Om de uitvoering van dit plan en de 
instandhouding te waarborgen wordt artikel 3.1 onder e van de regels 
aangepast. De nieuwe tekst luidt:

'Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke 
inpassing': de uitvoering en instandhouding van de maatregelen en doelen 
zoals opgenomen in het 'landschappelijk inpassingsplan';

In dit verband wordt artikel 4.1 onder a ook aangepast en komt als volgt te 
luiden:

'De uitvoering en instandhouding van de maatregelen en doelen zoals 
opgenomen in het 'landschappelijk inpassingsplan';

Middels deze aanpassingen is ook de uitvoering publiekrechtelijk geborgd.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt tot aanpassing van de regels 
van het bestemmingsplan.

b. Zienswijze: De ontwatering van de bedrijfslocatie veroorzaakt wateroverlast op 
het perceel van de eigenaar van Locht 125. Door het bedrijf zijn tot op heden 
geen adequate voorzieningen getroffen. In het bestemming is een citaat van 
het Waterschap overgenomen waarin wordt gemeld dat er over dit aspect 
afstemming met de eigenaar van Locht 125 en de gemeente van belang is. Er 
wordt vanuit gegaan dat dit voortvarend wordt opgepakt.

Reactie: Bij de toelichting is de bijlage 'Watertoets, rapportage 
hemelwaterberging d.d. mei 2015' en de rapportage 'Nadere uitwerking 
afwateringsgreppel d.d. juni 2015' opgenomen. Deze rapporten zijn opgesteld 
door een deskundig bureau en gaan in op de noodzakelijke hemelwaterberging 
betreffende de bedrijfslocatie. In het kader van het bestemmingsplan is 
hiermee de haalbaarheid aangetoond dat er een adequate oplossing wordt 
geboden om het water goed te kunnen bergen. De exacte inrichting van het 
watersysteem is voorts een kwestie van uitvoering van het bestemmingsplan. 
Gemeld kan worden dat inmiddels de benodigde vergunning voor het uitvoeren 
van de genoemde maatregelen in de rapportages, bij het Waterschap is 
aangevraagd. Het is aannemelijk dat door het uitvoeren van de maatregelen de 
wateroverlast op het perceel van appellant nabij de Locht zal verminderen.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

Zienswijze: Binnen het bouwvlak is een gebiedsaanduiding 'milieuzone - zone 
puinbreker' opgenomen, maar er ligt niet voldoende vast waar er puin 
opgeslagen mag worden. De veronderstelling dat dit binnen de zone puinbreker 
ligt, biedt onvoldoende zekerheid dat dit ook zo is. Op de verbeelding en artikel 
8 zou dit aangescherpt dienen te worden.
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Reactie: De' milieuzone - zone puinbreker' geeft aan waar de puinbreker op het 
terrein mag worden geplaatst. Deze zone bepaalt niet waarbinnen het puin 
mag worden opgeslagen op het terrein. Op grond van artikel 3.1 onder a mag 
puin op het gehele terrein worden opgeslagen. Echter, de opslag van 
stuifgevoelig puin is niet toegestaan binnen de op de verbeelding daarvoor 
specifiek opgenomen zone.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

c. Zienswijze: Niet duidelijk is of de opslag van puin valt onder de bepalingen van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Dit zou verduidelijkt moeten worden in 
de definitie in artikel 1.10 en artikel 3.2.3.

Reactie: Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, 
metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is 
verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. Opslag van 
puin valt hier niet onder. Er is daarom ook geen sprake van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde. Aanpassing van artikel 1.10 danwel artikel 3.2.3 wordt 
niet nodig geacht.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

d. Zienswijze: De bebouwingshoogte op het terrein wordt vastgelegd op 11 meter. 
Dit geldt ook voor de puinopslag. Aangezien deze niet van ondergeschikte 
betekenis is, zou dit expliciet vermeld moeten worden. Tevens is niet duidelijk 
of de genoemde hoogte inclusief de hoogte is van de installatie die boven op de 
puinopslag langdurig zou kunnen worden neergezet.

Reactie: In het kader van een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat er 
opslag op het terrein kan plaatsvinden met een maximale hoogte van 11 
meter. Daarbij kan geen installatie langdurig op het puinopslag worden 
neergezet. De opslag vindt momenteel deels plaats aan de voorzijde van het 
terrein nabij de Locht-Klein Goor. Dit deel van het terrein ligt schuin tegenover 
het perceel van appellant. In het kader van een goede inpassing wordt de 
maximale hoogte van opslag op dit deel van het terrein gesteld op 8 meter. 
Hiervoor zal een zone met een maximale bouwhoogte worden opgenomen op 
de verbeelding.

8 meter

11 meter

Indicatieve weergave nieuw op te nemen zonering.
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Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt tot aanpassing van de 
verbeelding van het bestemmingsplan.

e. Zienswijze: Artikel 1.40 peil geeft naar de toekomst toe onvoldoende garantie 
dat de hoogte van de puinopslag kan wijzigen door het aansluitende terrein op 
te hogen. Het peil zal gekoppeld moeten worden aan een objectieve maatstaf 
die buiten het terrein ligt, bijvoorbeeld de kant van de rijbaan van de Locht ter 
hoogte van de hoofdinrit van het bedrijf.

Reactie: In artikel 1.40 van de regels wordt de definitie van peil als volgt 
omschreven:

^ voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg 
en minimaal 30 cm boven de kruin van aanliggende weg(en);

^ in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 
hoogte van het aansluitende terrein.

Inzake de maximale hoogte van de opslag van materialen etc. op het terrein is 
de tweede bullet relevant. Het aansluitende terrein is op basis van 
hoogtekaarten een objectief meetbaar begrip. Daarmee is gewaarborgd dat de 
hoogte van de opslag nooit de maximale toegestane hoogte kan overschrijden. 
Het is verder niet aannemelijk en zelfs onwaarschijnlijk dat de gronden van het 
aansluitende terrein worden opgehoogd teneinde hogere opslag mogelijk te 
maken. Er is dan ook geen noodzaak om het bestemmingsplan hierop aan te 
passen.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

f. Zienswijze: Langs de Locht is een zone aangeduid waarbinnen geen opslag van 
stuifgevoelige goederen is toegestaan. Dit betekent dat op een ander deel 
langs de Locht dit wel mag. Gezien de windrichting kan er dan stofoverlast 
ontstaan voor het verkeer op de Locht en de woningen aan de Locht. De zone 
waar geen stofgevoelige goederen mogen worden opgeslagen, zou daarom 
moeten worden uitgebreid op de verbeelding.

Reactie: De situering van de zone op de verbeelding waarbinnen geen 
stuifgevoelige opslag mag plaatsvinden is gebaseerd op de richtafstanden uit 
de 'Handreiking bedrijven en milieuzonering' van de VNG. Deze handreiking 
bepaalt dat er vanwege stof een afstand van 200 meter moet worden 
aangehouden ten opzichte van de dichtstbij gelegen woning. Op basis hiervan 
is de betreffende zone op de verbeelding weergegeven. Er zijn geen redenen 
om van deze richtlijn af te wijken. De afstand van de woning van appellant aan 
de Locht ten opzichte van de zone waarbinnen stuifgevoelige opslag kan 
plaatsvinden, is overigens ruim 200 meter.
In de regels is bepaald dat binnen de 'milieuzone - geen opslag stuifgevoelige 
stoffen' geen opslag van dergelijke stoffen mag plaatsvinden. Voor de 
volledigheid wordt hier ook de zinsnede 'handeling met stuifgevoelige stoffen' 
opgenomen.
Op het overige deel van het terrein is stuifgevoelige opslag wel mogelijk. In de 
huidige milieuvergunning van Baetsen B.V. is bepaald dat besproeiing van het 
terrein en stuifgevoelige stoffen dient plaats indien dit gezien de

5



weersomstandigheden noodzakelijk is, zodat overlast voor de omgeving 
voorkomen wordt. Dit betreft echter een uitvoeringsaspect.

Gezien het bovenstaande is het voorkomen van stofoverlast voor de woning 
van appellant en het verkeer op de Locht, in het kader van het 
bestemmingsplan voldoende geborgd.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt tot aanpassing van de regels 
van het bestemmingsplan.

g. Zienswijze: De mogelijkheid om langs een deel van de Locht puinopslag te 
kunnen realiseren met een hoogte van 11 meter, zal ernstige afbreuk doen aan 
de landschappelijke inpassing en uitstraling naar de Locht en de nieuwe N69.

Reactie: In het kader van een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat er 
opslag op het terrein kan plaatsvinden met een maximale hoogte van 11 
meter. De opslag vindt momenteel deels plaats aan de voorzijde van het 
terrein nabij de Locht-Klein Goor. Dit deel van het terrein ligt schuin tegenover 
het perceel van appellant. In het kader van een goede inpassing wordt de 
maximale hoogte van opslag op dit deel van het terrein beperkt op 8 meter. 
Hiervoor zal een zone met een maximale bouwhoogte worden opgenomen op 
de verbeelding. Daarnaast is in het bestemmingsplan een landschappelijk 
inpassingsplan opgenomen. In dit plan wordt middels het nemen van 
maatregelen (verplaatsen van de keermuur evenwijdig aan de Locht en het 
aanplanten van diverse bomen) voorzien in een goede inpassing van het bedrijf 
en diens activiteiten in de omgeving.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt tot aanpassing van de 
verbeelding van het bestemmingsplan.

h. Zienswijze: De berekeningen voor een nieuwe puinbreekinstallatie zijn gedaan 
met behulp van een computerprogramma en niet getoetst in de praktijk. Naast 
het geluidsniveau zijn piekbelastingen zeer storend, zeker in de avond en in de 
nachturen. Het is niet duidelijk welke hoogte is aangehouden bij de 
berekeningen voor de puinbreekinstallatie.

Reactie: De berekeningen zijn uitgevoerd door een deskundig bureau met een 
betrouwbaar en representatief rekenprogramma. Aangezien er nog geen 
nieuwe puinbreker is aangeschaft is het bronvermogen niet via meting vast te 
stellen. Daarom is via een omgekeerde berekening, uitgaande van het 
toegestane geluidsniveau, het hierbij behorende bronvermogen van de 
puinbreker bepaald. Uit de berekening blijkt dat het bronvermogen maximaal 
115 dB(A) mag bedragen. Door de opsteller van het akoestisch rapport is 
elders bij een puinbreker een bronvermogen van 114 dB(A) gemeten. De 
gestelde eis van maximaal 115 dB(A) is daarom niet onrealistisch.

In par. 7.2.1 van het akoestisch rapport staan de maximale geluidsniveaus 
vermeld. Deze betreffen: 70 (dagV65(avondy60(nacht). Uit bijlage 8 van het 
akoestisch rapport blijkt dat deze normen niet worden overschreden.
Uit de bijlagen 2.1 en 2.4 van het akoestisch rapport valt op de maken dat voor 
de puinbreker uitgegaan is van een bronhoogte van 4m.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

i. Zienswijze: Er wordt in de toelichting van het bestemmingsplan geen aandacht 
besteed aan de bedrijfstijd voor aan- en afvoer van transport, de effecten van
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openstaande deuren van hallen met geluidproducerende machines en het 
opstarten van installaties.

Reactie: In de toelichting wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek, wat 
als bijlage is toegevoegd. In dit onderzoek zijn de genoemde aspecten 
meegenomen (verwezen wordt hiervoor naar onder andere bijlage 2.4.1, 
bijlage 2.4.2 en bijlage 10). Het onderzoek maakt onlosmakelijk onderdeel uit 
van het bestemmingsplan. Er is daarom geen aanleiding om hierop in de 
toelichting nog nader in te gaan.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

^ De Provincie Noord-Brabant. De zienswijze is ingekomen op 21 april 
2016.

a. Zienswijze: Het plan bevat een tweetal wijzigingsbevoegdheden (artikel 10.1 
onder a en 10.1 onder b, die kunnen leiden tot maximaal 1007o uitbreiding van 
het bestemmingsvlak 'Bedrijf'. Hierdoor zou de beoogde en zeker gestelde 
landschappelijke inpassing teniet kunnen worden gedaan. Verder bevat artikel
10.1 onder c de mogelijkheid om de bedrijfswoning (onbepaald) te vergroten. In 
al deze wijzigingsbevoegdheden ontbreekt het criterium
'kwaliteitsverbetering van het landschap' danwel de criteria van artikel 7.10, 3e 
lid van de Verordening ruimte.
Verzocht wordt het plan aan te vullen, danwel planartikel 10.1 te schrappen.

Reactie: In de voorwaarden voor toepassing van de wijzigingsbevoedheid zijn 
de aspecten van de verordening Ruimte niet voldoende geborgd. Gezien het 
bovenstaande zal artikel 10.1 onder d aangepast. Artikel 10.1 onder d wordt 
daarmee gewijzigd in artikel 10.1 onder e.

Nieuwe tekst artikel 10.1 onder d:

'De wijzigingen zoals genoemd in sub a, b en c zijn alleen mogelijk onder de 
voorwaarden dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing en 
voldaan wordt aan alle overige relevante artikelen van de verordening Ruimte'

Conclusie: Dit deel van de zienswijze leidt tot aanpassing van de regels.

b. Zienswijze: De nu integraal geregelde maximaal toegestane 
bebouwingsoppervlakte, bestaande uit de bouwrechten van de drie thans 
bestaande bouwblokken, is onjuist vermeld in de toelichting. Verzocht wordt om 
dit te corrigeren.

Reactie: Op pagina 3 van de bij de toelichting horende 'Nota vooroverleg 
bestemmingsplannen Baetsen en Baetsen, geluid' staat per abuis genoemd dat 
de totale bebouwingsmogelijkheid 13.100m2 bedraagt. Dit moet echter zijn: 
11.350m2. De nota en de toelichting zullen hierop worden aangepast.

Conclusie: Dit deel van de zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting en 
de bijlage 'Nota vooroverleg bestemmingsplannen Baetsen en Baetsen, geluid'.
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Bestemmingsplan 'Baetsen. geluid'

^ De heer A.J. de Jager (De Jager AP&P) namens de heer B. van den 
Berg, Locht 125. De zienswijze is ingekomen op 6 mei 2016.

a. Zienswijze: De berekeningen voor een nieuwe puinbreekinstallatie zijn gedaan 
met behulp van een computerprogramma en niet getoetst in de praktijk. Naast 
het geluidsniveau zijn piekbelastingen zeer storend, zeker in de avond en in de 
nachturen. Het is niet duidelijk welke hoogte is aangehouden bij de 
berekeningen voor de puinbreekinstallatie. In de praktijk kan dat al snel 11 
meter (puindepot + de hoogte voor installaties/machines.) Dit kan zelfs tot 14 
meter hoogte gaan.

Reactie: Aangezien er nog geen nieuwe puinbreker is aangeschaft is het 
bronvermogen niet via meting vast te stellen. Daarom is via een omgekeerde 
berekening, uitgaande van het toegestane geluidsniveau, het hierbij behorende 
bronvermogen van de puinbreker bepaald. Uit de berekening blijkt dat het 
bronvermogen maximaal 115 dB(A) mag bedragen. Door de opsteller van het 
akoestisch rapport is elders bij een puinbreker een bronvermogen van 114 
dB(A) gemeten. De gestelde eis van maximaal 115 dB(A) is daarom niet 
onrealistisch.

In par. 7.2.1 van het akoestisch rapport staan de maximale geluidsniveaus 
vermeld. Deze betreffen: 70 (dagV65(avondy60(nacht). Uit bijlage 8 van het 
akoestisch rapport blijkt dat deze normen niet worden overschreden.

Uit de bijlagen 2.1 en 2.4 van het akoestisch rapport valt op de maken dat voor 
de puinbreker uitgegaan is van een bronhoogte van 4m.
Dit is een gemiddelde hoogte van de geluidproducerende onderdelen van de 
puinbreker. Verder valt uit bijlage 2.4 van het akoestisch rapport(zie onder: 
id. 039-1) te lezen dat de breker op maaiveldhoogte staat, hetgeen de 
gebruikelijke bedrijfssituatie is Een puinbreker staat niet op de berg puin. Er zal 
dus niet sprake zijn van een hoogte van 14 meter.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

b. Zienswijze: Er wordt in de toelichting van het bestemmingsplan geen aandacht 
besteed aan de bedrijfstijd voor aan- en afvoer van transport, , de effecten van 
openstaande deuren van hallen met geluidproducerende machines en het 
opstarten van installaties. Dit zijn voor omwonenden wezenlijke geluidsbronnen 
die het leefgenot negatief kunnen beïnvloeden.

Reactie: In de toelichting wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek, wat 
als bijlage is toegevoegd. In dit onderzoek zijn de genoemde aspecten 
meegenomen. Er is daarom geen aanleiding om hierop in de toelichting nog 
nader in te gaan.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

c. Zienswijze: De woning van appellant ligt aan de Locht 125 buiten de 
berekening van de zonering. Wellicht is dit niet terecht. Ook wordt in de 
toelichting geen inhoudelijke aandacht besteed aan de geluidsaspecten die 
bewoners van de Locht ervaren in relatie tot de bedrijfsvoering. Verzocht wordt 
om aan te tonen welke hoogte bij de geluidproducerende bronnen uitgegaan is
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in de berekeningen. Ook is onvoldoende duidelijk gemaakt dat er ook sprake is 
van piekbelastingen.

Reactie: Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de woning aan de Locht 125 
buiten de zone ligt. Meer specifiek: de woning ligt buiten de berekende 50 
dB(A) contour en hoeft derhalve niet in de verdere berekeningen te worden 
meegenomen.
Gesteld wordt dat het wellicht niet terecht is dat de woning buiten de 
berekening van de zonering ligt. In de zienswijze wordt dit echter niet nader 
onderbouwd. Er bestaat daarom geen aanleiding om te veronderstellen dat de 
conclusie uit het akoestisch rapport niet juist is.
In de toelichting wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek, wat als bijlage 
is toegevoegd. In dit onderzoek valt te lezen van welke geluidproducerende 
bronnen is uitgegaan. Er is daarom geen aanleiding om hierop in de toelichting 
nog nader in te gaan. Uit het akoestisch rapport blijkt verder dat de normen 
voor de piekbelasting niet worden overschreden.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

3. Ambtshalve aanpassingen
Hieronder staan de ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan 'Baetsen'. Kleine 
redactionele aanpassingen van de tekst worden hier niet afzonderlijk vermeld. Voor 
het bestemmingsplan 'Baetsen, geluid' zijn geen ambtshalve aanpassingen.

Bestemmingsplan 'Baetsen'

Verbeelding

- Op de verbeelding staat de 'milieuzone - zone puinbreker '. Hier wordt 
verwezen naar artikel 8. Dit moet echter zijn: artikel 3.

- Op de verbeelding staat de 'milieuzone - geen opslag stuifgevoelige goederen 
'. Dit moet echter zijn: de 'milieuzone - zone geen opslag stuifgevoelige 
stoffen '. Tevens wordt verwezen naar artikel 8. Dit moet echter zijn: artikel 
3.

Regels

Geen

Toelichting
- Bijlage: Landschappelijk inpassingsplan

Uit het oogpunt van een optimale invulling van het terrein, is de beukenhaag, 
welke haaks op de Locht was gesitueerd, nu geheel parallel gelegd aan de 
Locht. Zodoende kan het terrein beter gebruikt worden voor 
bedrijfsactiviteiten. Nu de beukenhaag wordt doorgetrokken, is het terrein 
bovendien nu meer aan het zicht onttrokken.
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 11 oktober 2016 Datum oordeelraad 20 september 2016
Agendapunt 10 Datum B en W 19 juli 2016
Volgnummer 16bs00432 7 16.068 Programma begroting stedelijke ontwikkeling
Gewiizigd voorstel Productnummer 651400
Portefeuillehouder N.H.C. Ramaekers
E-mail steller dick.swinkels@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening 
Broekweg'

Samenvatting

Het bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' voorziet in het 
planologisch juridisch kader om 10 woningen op dit perceel te kunnen realiseren.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan ’Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' vast te stellen.

Inleiding

Op 25 november 2014 heeft ons college principemedewerking verleend voor de bouw 
van tien grondgebonden woningen op het perceel Broekweg 27. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 april 2016 tot en met 26 mei 2016 ter inzage 
gelegen. Er is een zienswijze ingediend d.d. 23 mei 2016, die vervolgens op 20 juni 
2016 weer schriftelijk is ingetrokken. De reden daarvoor was dat de ontwikkelaar aan 
de bezwaren tegemoet is gekomen. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden 
vastgesteld.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: procedurele bepalingen totstandkoming 
bestemmingplan

Beoogd effect

Het voorliggende bestemmingsplan biedt een planologisch-juridisch kader om tien 
woningen op het perceel Broekweg 27 te kunnen realiseren.

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan voorziet in de gevraagde woningbouw

De herinvulling van deze locatie met de gevraagde bouw van tien woningen is een 
goede kwaliteitsimpuls voor deze wat verouderde woonwijk.



2.1 De overeengekomen betaling is voldaan

Volgens afspraak moest binnen twee weken na afloop van de ontwerpfase het 
vervolgdeel van de betaling worden betaald of gedeeltelijk, met overlegging van een 
bankgarantie voor het restant. Inmiddels is hieraan voldaan.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen te melden.

Financiën

Ten behoeve van dit plan heeft de gemeente met de ontwikkelende partij een 
(anterieure) exploitatieovereenkomst gesloten, waarin de gemeentelijke kosten voor 
het plan worden verhaald op deze ontwikkelende partij. Hiermee is het verhaal van 
kosten anderszins verzekerd. Het vaststellen van een exploitatieplan is derhalve niet 
meer noodzakelijk. Tevens is voorzien in het risico van planschade door het sluiten 
van een betreffende planschadeovereenkomst.

Communicatie en samenspraak

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter inzage 
gelegen, waarbij een ieder de mogelijkheid heeft gekregen zijn of haar zienswijze 
kenbaar te maken. De omwonenden zijn door middel van een schriftelijke 
kennisgeving op de hoogte gesteld. Daarnaast was het ontwerpbestemmingsplan 
digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website

Uitvoering I planning

Na publicatie in de Staatscourant en het gemeenteblad , ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan zoals wettelijk vereist gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze 
termijn kan beroep worden ingesteld tegen de plannen. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Daarna kan zo nodig een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd

Bijlagen

Bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27'

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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iiiiiii iiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
16.069 | 16bs00433 
11 oktober 2016 
10
vaststellen bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening 
Broekweg 27'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juli 2016, nr. 16.068;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Meerveldhoven, herziening Broekweg 27' ongewijzigd vast 
te stellen;

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



iiiiiii iiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Datum besluitraad 11 oktober 2016 Datum oordeelraad 20 september 2016
Agendapunt 11 Datum B en W 30 augustus 2016
Volgnummer 16bs00473 16.104 Programma begroting 13
Gewijzigd voorstel Productnummer 6130 regionale 

samenwerking
Portefeuillehouder drs. J.M.L.N. Mikkers 

burgemeester
E-mail steller Henk.Crooiimans@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Indienen zienswijze concept-onderzoeksvraagstelling 
evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio 
Eindhoven

Samenvatting

Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 
2015 heeft de nieuwe bestuurlijke samenwerking in de Zuidoost-Brabant vorm 
gekregen. In de regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur per 1 januari 2017 
het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het regionaal 
platform zal evalueren.
De onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie is aan de deelnemende 
gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar 
te maken.

Beslispunten

1. In te stemmen met de conceptonderzoeksvraagstelling voor de evaluatie
bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven en een zienswijze kenbaar te 
maken wat betreft de scope van de evaluatie over de samenwerking op het sociaal 
domein (voor jeugd, beschermd wonen en innovatie).

Inleiding

Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 
2015 is de transformatie van de regionale samenwerking naar een bestuurlijke 
netwerkorganisatie vorm gegeven.

De transformatie van de samenwerking is ingezet omdat samenwerken nodig is, maar 
wel op een moderne manier. De samenleving verandert snel en de ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op. De bestuurlijke samenwerking moet daarom flexibel zijn, en 
geen logge, maar een flexibele structuur hebben. De samenwerking werkt beter in een 
netwerk waarin ook de triple helix partners een duidelijke rol krijgen. Hierdoor werken 
gelijkgestemden op een gelijkwaardige manier aan een onderwerp.
De gesprekspartners richten zich op een gezamenlijk doel en brengen ieder vanuit hun 
eigen deskundigheid kennis en vaardigheden in.

De 21 gemeenten werken alleen regionaal samen op de thema's: economie, ruimte en 
mobiliteit. Specifiek betekent het dat de gemeenten over deze onderwerpen:
^ een gezamenlijke strategie en agenda opstellen, met doelen voor de regionale 

inzet;
^ samenhang en afstemming organiseren tussen alle betrokken regionale partijen;
^ gezamenlijk optrekken naar hogere overheden.



Deze werkwijze betekent tevens dat steeds meer taken worden belegd op het sub 
regionale of lokale niveau, daar waar ook operationele kracht kan worden ontwikkeld.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen om deze nieuwe vorm van 
bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven in 2017 te evalueren. 
De concept-onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie is aan de 
deelnemende gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen hun 
zienswijze kenbaar te maken.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet;
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015;
Veldhovense raadsagenda voor een sterke regio, raadsbesluit van 17 mei 2011, nr 
11.053.

Beoogd effect

Het optimaliseren van de strategische bestuurlijke samenwerking tussen de 
gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven voor het ontwikkelen van onze regio tot 
een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale 
eigenheid.

Argumenten

1.1. De concept-onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie sluit aan op de 
uitgangspunten die de raad op 17 mei 2011 heeft vastgesteld.
De onderzoeksvraagstelling richt zich op de bestuurlijke samenwerking met de vraag 
of:
^ de nieuwe samenwerkingsstructuur bijdraagt aan het realiseren van de regionale 

ambities en
^ de uitgangspunten van de Metropoolregio Eindhoven nog aan de behoeften van de 

gemeenten voldoen.
Deze vraagstelling wordt ingestoken vanuit twee invalshoeken:
♦ Wat hebben we bereikt en in hoeverre worden de uitgangspunten die bij de start 

van de Metropoolregio Eindhoven zijn geformuleerd waargemaakt?
^ Hoe functioneert de Metropoolregio als samenwerkingsverband? Is dit (nog 

steeds) het juiste bestuurlijk arrangement voor de uitdagingen waar we voor 
staan?

De uitgangspunten van het raadsbesluit dienen als toetsingskader voor het aangaan 
van samenwerking en zijn: toepassen subsidiariteitsbeginsel, heldere doelstelling met 
focus op economische ontwikkeling, duidelijke randvoorwaarden en taakafbakening, 
geen blauwdruk-denken en een herkenbare rol vervullen.

1.2. De bestuurlijke samenwerking op het thema sociaal domein is afgestoten en de 
gevolgen daarvan behoren onderdeel te zijn van de evaluatie.
In de Metropoolregio Eindhoven is naast een andere manier van werken ook gekozen 
voor een focus op drie thema's: economie, ruimte en mobiliteit. Inmiddels is met de 
vorm "Vitale samenleving" gestart na het afstoten van het sociaal domein.
In zijn algemeenheid is in de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking geen vraag 
opgenomen over de ervaren consequenties van het afstoten van het sociaal domein. 
Voorts wordt er ook niet gesproken over het initiatief om de samenwerking voor 
jeugd, Wmo (specifiek beschermd wonen) en innovatie (Vitale samenleving, 
coöperatie Slimmer Leven) te versterken. Wij stellen u derhalve voor om wat betreft 
de scope van de evaluatie, voor invalshoek 'Wat hebben we bereikt?', als zienswijze
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kenbaar te maken om in de evaluatie de samenwerking op het sociaal domein (voor 
jeugd, beschermd wonen en innovatie) mee te nemen bij de keuze van de thema's.

Kanttekeningen en risico's

De gemeenschappelijke regeling schrijft niet voor dat de raden in de gelegenheid 
gesteld moeten worden hun zienswijze kenbaar te maken.
Het uitbrengen van verslag aan de colleges en de raden, vergezeld van conclusies en 
aanbevelingen is wel opgenomen in de regeling.

Financiën

Het instemmen met de onderzoeksvraagstelling heeft geen financiële consequenties

Communicatie en samenspraak

Het primaat over het besluit over de onderzoeksuitwerking van de evaluatie ligt bij het 
algemeen bestuur van de Metropoolregio. Hij is de aangewezen partij om hierover te 
communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet 
aan de orde.

Uitvoering I planning

De zienswijzen van de gemeenteraden worden betrokken bij de behandeling van de 
definitieve onderzoeksvraagstelling en het plan van aanpak voor de evaluatie in het 
algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven van 14 december 2016.
De evaluatie zal starten per 1 januari 2017. In de gemeenschappelijke regeling is 
vastgelegd dat het algemeen bestuur uiterlijk 1 juli 2017 verslag zal uitbrengen, met 
conclusies en aanbevelingen, aan de colleges en raden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Metropoolregio Eindhoven van de onderzoeksvraagstelling d.d. 
8 juli 2016.
2. Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven d.d. 13 juni 2016.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

Het besluit wordt tekstueel aangepast ("tegen" wordt vervangen door "over") en in 
overeenstemming gebracht met het beslispunt uit de adviesnota.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Wijzigingen zijn aangebracht.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
16.105| 16bs00474 
11 oktober 2016 
11
Indienen zienswijzen Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie 
bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven 2017

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016, nr. 16.104; 

overwegende
dat in de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 is opgenomen dat het 
algemeen bestuur per 1 januari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de 
samenwerkingsrelatie met het regionaal platform zal evalueren;

dat de onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie zich richt op de vraag of 
-de nieuwe samenwerkingsstructuur bijdraagt aan het realiseren van de regionale ambities 
en
- de uitgangspunten van de Metropoolregio Eindhoven nog aan de behoeften van de 
gemeenten voldoen;

dat de bestuurlijke samenwerking op het thema sociaal domein is afgestoten; 
dat in de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking geen vraag is opgenomen over de 
ervaren consequenties van het afstoten van het sociaal domein en voorts ook niet gesproken 
wordt over het initiatief om de samenwerking voor jeugd, Wmo (specifiek beschermd wonen) 
en innovatie (Vitale samenleving, coöperatie Slimmer Leven) te versterken;

dat de vraagstelling aansluit op het toetsingskader dat de raad op 17 mei 2011 heeft 
vastgesteld voor het aangaan van samenwerking;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2016;
gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio Eindhoven;

b e s l u i t :

- In te stemmen met de conceptonderzoeksvraagstelling voor de evaluatie bestuurlijke 
samenwerking Metropoolregio Eindhoven, en

- aan het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven een zienswijze kenbaar te 
maken over de Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven 2017 wat betreft de scope van de evaluatie over de 
samenwerking op het sociaal domein (voor jeugd, beschermd wonen en innovatie).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 
11 oktober 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN Metropoolregio Eindhoven
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www.metropoolregioeindhoven.nl

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18 
5611 CH Eindhoven 
Postadres 
Postbus 985 
5600 AZ EINDHOVEN

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten
Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven
Datum : 13 juni 2016

Onderwerp : Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking
Metropoolregio Eindhoven

1. Aanleiding evaluatie en voorbereiding

Twee jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe vorm van bestuurlijke samenwerking binnen de 
Metropoolregio Eindhoven. Afgesproken is om deze bestuurlijke samenwerking in 2017 te evalueren. In 
de Gemeenschappelijke Regeling (zie het bijgevoegde artikel) is vastgelegd dat de 
onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie door het Dagelijks Bestuur vóór 1 juli 2016 aan 
het Regionaal Platform voor advies wordt voorgelegd. Uiterlijk 1 januari 2017 zal de definitieve 
onderzoeksvraagstelling door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en zullen we daadwerkelijk 
gaan starten met de evaluatie. Conform de Gemeenschappelijke Regeling zal het Algemeen Bestuur 
uiterlijk 1 juli 2017 verslag uitbrengen (met conclusies en aanbevelingen) aan de colleges en raden.

Om te komen tot een goed onderbouwde onderzoeksvraagstelling voor deze evaluatie is een 
bestuurlijke werkgroep ingericht. De bestuurlijke werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers:
^ Ton Dijkmans - namens de Raadstafel21
^ Frans Stienen - namens de voormalige commissie Ubachs I Helmond 
^ Helm Verhees - namens de Peelgemeenten
^ Piet Machielsen - namens de Kempengemeenten (met als vervanger Frank van der Meijden)
^ Anton Ederveen - namens de A2-gemeenten 
^ Wilbert Seuren - namens de gemeente Eindhoven 
^ Hans Gaillard - namens het Stedelijk Gebied 
^ Anton van Aert - voorzitter

Als bestuurlijke werkgroep hebben wij de onderzoeksvraagstelling, zoals op 17 februari j.l. door het 
Algemeen Bestuur heeft gedefinieerd, verder uitgewerkt. Graag bieden wij u hierbij de uitwerking van 
de onderzoeksvraagstelling aan.

2. Onderzoeksvraagstelling

Deze evaluatie gaat primair over de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten in de 
Metropoolregio Eindhoven. In zijn vergadering van 17 februari jl. heeft het Algemeen Bestuur de 
onderzoeksvragen voor de evaluatie vastgesteld:

Draagt de nieuwe samenwerkingsstructuur bij aan het realiseren van de regionale ambities? 
Voldoen de uitgangspunten van de Metropoolregio Eindhoven nog aan de behoeften van de 
gemeenten?



Het Algemeen Bestuur heeft in de opdracht meegegeven dat het doel van deze evaluatie is de 
samenwerking te verbeteren en te versterken, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren. 
Daarvoor is nodig:
- Beoordeling over de tevredenheid over de bestuurlijke samenwerking
- Inzicht in de effectiviteit van de samenwerking

De evaluatie zal betrekking hebben op de periode van 25 februari 2015 (inwerkingtreding 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven) tot 1 januari 2017.

3. Scope evaluatie

Het proces van de evaluatie bestaat uit twee onderdelen:
1. Terugkijken (meting)
2. Advies met heroverweging (oordeelvorming en standpuntbepaling naar de toekomst).

In de praktijk zullen deze twee onderdelen regelmatig door elkaar lopen, maar in het verslag en de 
eindpresentatie moet hier een duidelijk onderscheid tussen bestaan.

De vragen in de evaluatie worden ingestoken vanuit twee invalshoeken, waarbij de volgende informatie 
zal worden opgehaald:
- Feiten en bevindingen
- Oordelen vanuit de doelgroepen
- Verbeterpunten

Invalshoek 1: Wat hebben we bereikt?

Hoofdvraag:
In hoeverre worden de uitgangspunten die bij de start van de Metropoolregio Eindhoven zijn 
geformuleerd waargemaakt?

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen in de deelvragen die in het vervolgtraject verder 
worden uitgewerkt:

- startpunten; uitgangspunten; doelstellingen
- geleverde inspanningen
- tastbare resultaten (kwalitatief en kwantitatief)
- effect voor de doelen van de Regionale Agenda
- keuze van thema's (ruimte; mobiliteit; economie)
- integraliteit
- keuze voor strategie, niet uitvoering
- brengen/halen balans voor de regio I (ieder van) de gemeenten I de partners 

Invalshoek 2: Functioneren van de Metropoolregio

Hoofdvragen:
Hoe functioneert de Metropoolregio als samenwerkingsverband? Is dit (nog steeds) het juiste bestuurlijk 
arrangement voor de uitdagingen waar we voor staan?

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen in de deelvragen die in het vervolgtraject verder 
worden uitgewerkt:
- draagvlak bij en betrokkenheid/participatie van de gemeenteraden
- draagvlak bij en betrokkenheid/participatie van gemeentebesturen (burgemeesters en wethouders)
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- democratische legitimatie
- ambtelijke aansluiting
- effectiviteit van besluitvorming
- betrokkenheid van juiste partijen
- sturing
- rol en positie werkplaatsen, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
- taken opgepakt op juiste niveau I organisatie (regionaal, subregionaal)
- past het gekozen type organisatie bij de gestelde ambities
- functioneren van de Metropoolregio in relatie tot de andere samenwerkingsverbanden

4. Beschrijving context en afbakening

Om een goede basis mee te geven aan de partijen die bevraagd gaan worden in de evaluatie zal een
uitgebreid overzicht worden gegeven van:

- De initiële plannen bij de start van de samenwerking: m.n. Gemeenschappelijke Regeling en 
Regionale Agenda. Ook de uitgangspunten voor het besluit tot transformatie van SRE naar 
netwerkorganisatie Metropoolregio Eindhoven.

- De daadwerkelijke werkwijze binnen de bestuurlijke samenwerking in de praktijk.
- De relevante netwerken van de samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. Hierbij worden 

met name de samenwerkingsverbanden binnen de subregio's expliciet in beeld gebracht. Dit 
onderdeel is niet oordeelvormend: deze andere samenwerkingsverbanden zijn geen onderdeel van 
de evaluatie.
Hierbij komen vragen aan de orde als:

o Welke andere samenwerkingsverbanden zijn er in de regio? 
o Hoe verhoudt de Metropoolregio Eindhoven zich daartoe?

- Overige relevante informatie, zoals relevante externe studies naar (regionale) 
samenwerkingsverbanden.

5. Doelgroepen

We gaan in de evaluatie te rade bij:
- Raadsleden
- Colleges
- Ambtenaren
- Betrokken partijen (triple helix, o.a. in werkplaatsen), zoals Stichting Brainport, BZW, KvK, Fontys, 

TUIe, ZLTO
- Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant
- Wetenschappers met kennis van dit onderwerp

6. Instrumenten

De evaluatie zal zoveel mogelijk ‘lean and mean' worden georganiseerd, waarbij de kwaliteit geborgd 
blijft. Hierbij worden we ondersteund door een extern bureau.

De volgende instrumenten worden in de evaluatie ingezet - afhankelijk van de betreffende doelgroep: 
Documentstudie: 1) wat waren de ambities, doelen, overwegingen en 2) wat is er gerealiseerd.
In gesprek met direct betrokken partijen: na de documentstudie deze toetsen op volledigheid, 
tussentijdse aanpassingen, etc. middels interviews met betrokken personen.
Bijeenkomsten met groepsgesprekken in elke subregio voor raadsleden en bestuurders.
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- Interviews bij externe partijen direct of indirect betrokken bij de werkplaatsen (incl. Provincie).
- Gesprekken met wetenschappers (expert opinion); we willen de wetenschappers eerst voeden met 

feiten over de MRE en daar een kritische blik vanuit hun expertise op krijgen. Dat kan in bijvoorbeeld 
een panel of een een-op-een interviews. Ook is het mogelijk hun te vragen om een essay te 
schrijven om hun oordeel te geven.

- Aanvullende kwantitatieve enquêtes. Mogelijk geven de bijeenkomsten aanleiding om dit instrument 
aanvullend in te zetten, om een bredere afvaardiging van de doelgroep te bevragen en eventueel de 
uitkomsten van de regiogesprekken te toetsen.

7. Organisatie en rollen

De bestuurlijke werkgroep is opdrachtnemer en bereidt de onderzoeksvraagstelling en de aanpak van 
de evaluatie voor, ambtelijk ondersteund vanuit de Metropoolregio Eindhoven en begeleid door een 
onafhankelijk deskundige (Common Eye). De bestuurlijke werkgroep neemt in de evaluatie de rol van 
stuurgroep en draagt zorg voor de bewaking van de kwaliteit. Onafhankelijkheid is geborgd doordat we 
een externe projectbegeleider aanstellen (Common Eye). De bestuurlijke werkgroep zal het 
eindrapport, inclusief aanbevelingen, aanbieden aan het Dagelijks Bestuur, dat het vervolgens aanbiedt 
aan het Algemeen Bestuur.

De coördinatie, organisatie en uitvoering van de evaluatie ligt bij een interne werkgroep van de 
Metropoolregio Eindhoven, ondersteund door de onafhankelijk deskundige. Er vindt periodiek 
afstemming plaats met een klankbordgroep van bestuursambtenaren van de gemeenten, om te 
zorgen voor externe feedback en het proces goed voor te bereiden.

Het Algemeen Bestuur (AB) is opdrachtgever voor de evaluatie. Het Dagelijks Bestuur (DB) legt de 
onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie op 29 juni aan het Regionaal Platform en 
vervolgens aan het AB voor. Vervolgens wordt deze door het AB voor reactie voorgelegd aan de 
gemeenteraden. Op 14 december 2016 zal het DB het definitieve plan van aanpak inclusief 
onderzoeksvraagstelling aan het AB voorleggen ter vaststelling. De evaluatie zal starten per 1 januari 
2017. Conform de Gemeenschappelijke Regeling zal het AB uiterlijk 1 juli 2017 verslag uitbrengen (met 
conclusies en aanbevelingen) aan de colleges en raden.

Aan de gemeenteraden wordt de onderzoeksvraagstelling en het voorgenomen aanpak ter consultatie 
voorgelegd. Inbreng vanuit de gemeenteraden vindt ook aan de voorkant plaats, middels 
vertegenwoordiging van de Raadstafel21 in de bestuurlijke werkgroep. De gemeenteraden zijn 
uiteraard een belangrijke doelgroep in de evaluatie zelf.
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8. Planning

29 juni 2016 Concept onderzoeksvraagstelling voorgelegd aan het Regionaal Platform. 
Concept onderzoeksvraagstelling door het Algemeen Bestuur vrijgegeven 
voor consultatie van de raden.

Juli - 1 november
2016

Gemeenteraden gevraagd om zienswijzen in te dienen op de concept 
onderzoeksvraagstelling. Inclusief consultatie Raadstafel21.
Er zal al worden gestart met documentstudie (context) en de praktische 
voorbereiding van de evaluatie, zodat we meteen in januari van start 
kunnen.

14 december 2016 Definitieve onderzoeksvraagstelling en plan van aanpak vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur.

Januari - mei 2017 Uitvoering evaluatie (bijeenkomsten, interviews, vragenlijsten).

Uiterlijk 1 juli 2017 Verslag van evaluatie en aanbevelingen door Algemeen Bestuur 
aangeboden aan colleges en raden.
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Bijlage
Gemeenschappelijke Regeling

Artikel 45
1. Het algemeen bestuur zal per 1 januari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de 
samenwerkingsrelatie met het regionaal platform zoals vastgelegd in het statuut als bedoeld in bijlage 1 van 
deze regeling, evalueren en daarvan voor 1 juli 2017 verslag uitbrengen aan de colleges en de raden van 
de gemeenten, vergezeld van conclusies en aanbevelingen.
2. De onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie wordt door het dagelijks bestuur voor 1 juli 
2016 aan het regionaal platform voor advies voorgelegd. Het algemeen bestuur stelt aansluitend voor 1 
januari 2017 de onderzoeksvraagstelling vast.

Toelichting:
De omvorming van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven naar de Metropoolregio Eindhoven levert 
een ander type organisatie op en een andere wijze van bestuurlijk functioneren. De voorgestane nieuwe 
werkwijze zal zich in de komende periode moeten gaan bewijzen. De focus ligt sterk op de bestuurlijke inzet 
van de gemeenten. Het is van belang dat de strategische opgaven van Zuidoost-Brabant goed uit de verf 
komen. Dat vraagt om continue inzet van gemeentebestuurders en de hen ondersteunende ambtelijke 
organisatie.
Ook van onze partners in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs wordt verwacht dat 
zij zich zullen inzetten voor een adequate aanpak van de regionale opgaven.
Dat is een leerproces. Om die reden is in de gemeenschappelijke regeling een evaluatiebepaling 
opgenomen. Het wordt wenselijk geoordeeld dat de periode 2015-2016 als aanloopperiode gemonitord 
wordt. Vastgelegd is dat er naar de situatie per 1 januari 2017 een evaluatie wordt uitgevoerd. Het 
evaluatierapport met daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen van het algemeen bestuur zal 
worden voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten.
Deze wijze van terugkoppeling doet recht aan de positie van de colleges van burgemeester en wethouders 
en van de gemeenteraden als deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. In het debat van de 
colleges met de eigen gemeenteraad kan ook verantwoording afgelegd worden over de beleidsconclusies 
die uit het evaluatierapport getrokken worden voor de voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking.
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METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN
Aan de Gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten
i.a.a. de Colleges van Burgmeester en Wethouders 
van de deelnemende gemeenten

Metropoolregio Eindhoven
040 259 45 94
info@metropoolregioeindhoven.nl
www.metropoolregioeindhoven.nl

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18 
5611 CH Eindhoven 
Postadres 
Postbus 985 
5600 AZ EINDHOVEN

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Datum
39184-40224\BMA\MGE 8 juli 2016

onderwerp e-mailadres
Onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl
samenwerking Metropoolregio Eindhoven

Geachte gemeenteraad,

Twee jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe vorm van bestuurlijke samenwerking binnen de 
Metropoolregio Eindhoven. In onze Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur 
het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het Regionaal Platform per 1 
januari 2017 zal evalueren. De uitgewerkte onderzoeksvraagstelling voor deze evaluatie is op 29 juni aan 
het Regionaal Platform gepresenteerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni ingestemd met het vrijgeven 
van de onderzoeksvraagstelling voor inspraak en reactie door de gemeenteraden. Hierbij wordt u de 
onderzoeksvraagstelling, inclusief een voorgestelde procesaanpak, voor reactie voorgelegd.

Bestuurlijke werkgroep
Om te komen tot een goed onderbouwde onderzoeksvraagstelling voor deze evaluatie is een bestuurlijke 
werkgroep ingericht. Deze bestuurlijke werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers:

^ Ton Dijkmans - namens de Raadstafel21
^ Frans Stienen - namens de voormalige commissie Ubachs I Helmond 
^ Helm Verhees - namens de Peelgemeenten
^ Piet Machielsen - namens de Kempengemeenten (met als vervanger Frank van der Meijden)
^ Anton Ederveen - namens de A2-gemeenten 
^ Wilbert Seuren - namens de gemeente Eindhoven 
^ Hans Gaillard - namens het Stedelijk Gebied 
^ Anton van Aert - voorzitter

De bestuurlijke werkgroep heeft gesproken over inhoud, onderzoeksmethoden en proces van de evaluatie. 
In bijgevoegde notitie ‘Uitwerking onderzoeksvraagstelling' is een beschrijving gegeven van de scope van 
de evaluatie, de context, doelgroepen, instrumenten, organisatie en planning.



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN
Vervolg
De evaluatie zal starten per 1 januari 2017. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat het 
Algemeen Bestuur uiterlijk 1 juli 2017 verslag zal uitbrengen, met conclusies en aanbevelingen, aan de 
colleges en raden.

Zienswijzen
Wij verzoeken uw raad om vóór 1 november 2016 uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de 
uitwerking van de onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de 
Metropoolregio Eindhoven. Uw reactie wordt dan betrokken bij de behandeling in het Algemeen Bestuur 
van 14 december 2016. Inbreng vanuit de gemeenteraden vindt tevens aan de voorkant plaats, middels 
vertegenwoordiging van de Raadstafel21 in de bestuurlijke werkgroep die de evaluatie mede voorbereidt.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter, de secretaris,

R. van Gijzel. mevrouw drs. J. Wiggers.



SilvanaVerbruggen

Aan:
CC:

Van:
Verzonden:

Onderwerp:

toncko@gmail.com namens Rian Zwolsman <rianzwolsman@gmail.com>
donderdag 22 september 2016 19:38
Godfried Wasser
Saris, Peter; Daan de Kort
Aanbieding ontslag

Gemeente Veldhoven 
t.a.v. De heer J.M.L.N. Mikkers 
Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

Veldhoven, 21 september 2016

Betreft: ontslag

Geachte heer Mikkers, beste Jack,

Met enige pijn in het hart schrijf ik u deze brief om mijn ontslag per 1 oktober a.s. aan te bieden.

In 2010 werd ik aangesteld als steunfractielid voor de Veldhovense VVD. Ik heb sindsdien altijd met plezier 
de functie uitgeoefend.
Inmiddels is mijn thuissituatie behoorlijk veranderd en heb ik vanaf december 2015 de ruimte van de fractie 
gekregen om na te denken over mijn rol als steunfractielid.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me, in mijn huidige situatie, niet voor de volle 1000Zo kan inzetten.
Dit doet geen recht aan de functie en ik zou daarmee de fractie en de burgers van Veldhoven tekort doen.

Graag dank ik iedereen hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk ik terug op een zeer prettige 
tijd.

Vriendelijke groet,

Rian Zwolsman
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SilvanaVerbruggen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Saris, Peter <PSaris@sondervick.nl> 
donderdag 22 september 2016 23:10 
Jack Mikkers; Godfried Wasser 
'Willem-Jan van de Ven'; 'Kort de, Daan' 
Voordracht steunfractielid vvd

Beste Jack, beste Godfried,

Vandaag ontvingen jullie van ons vvd-steunfractielid Rian Zwolsman-Jacobs een ontslagbrief/mail. De 
positie van steunfractielid bij de vvd die als gevolg hiervan per 1 oktober vrij komt, willen wij graag weer 
opvullen.

Namens de gehele fractie wil ik jullie via deze mail 

Willem-Jan van de Ven

voordragen als steunfractielid per 1 oktober aanstaande. Willem-Jan is een actief en betrokken lid en hij 
stond op de lijst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hij is het eerstvolgende lid op de lijst dat in 
aanmerking komt als steunfractielid en hij wordt unaniem door de fractie voorgedragen.

Ik ga er van uit dat ik met deze mail aan alle officiëel verplichte handelingen, die nodig zijn om Willem-Jan 
aan te laten stellen in de eerst volgende raadsvergadering, heb voldaan. Als dat niet het geval is, verneem ik 
dat natuurlijk graag.

Met vriendelijk groet,

Peter Saris
Kopie: Willem-Jan, Daan

1



I II1I1IMİ1HUIM1I gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.117
11 oktober 2016
12
Benoeming steunfractielid

De raad van de gemeente Veldhoven; 

gelet op:

het ontslag per 1 oktober 2016 van steunfractielid mevrouw R. Zwolsman-Jacobs 
(VVD),

b e s l u i t :

te benoemen tot steunfractielid:

- Dhr. Van de Ven, W.J. (VVD).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



iiiiiii iiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 11 oktober 2016 Datum oordeelraad 20 september 2016
Agendapunt 13 Datum B en W 12 juli 2016
Volgnummer 16bs00413 7 16.089 Programma begroting Programma 15 Algemene 

dekkingsmiddelen en 
financiering

Gewiizigd voorstel Productnummer diverse
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Tinie.Bogers@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Vaststellen treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging 
financiële beheersverordening 2016

Samenvatting

Het huidige Treasurystatuut (vastgesteld op 17 mei 2011) is aangepast aan nieuwe 
wet- en regelgeving op het gebied van schatkistbankieren en derivaten. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geactualiseerd en aangepast aan de 
nieuwe organisatiestructuur. De nota borgstellingenbeleid Gemeente Veldhoven 
(vastgesteld op 14 februari 2006) is vervallen. Het beleid aangaande borgstellingen is 
geïntegreerd in het nieuwe Treasurystatuut Gemeente Veldhoven.

Beslispunten

1. Het Treasurystatuut Gemeente Veldhoven vast te stellen
2. De wijzigingsverordening vast te stellen voor de financiële beheersverordening 

2016

Inleiding

De afgelopen vier jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die van invloed zijn 
op de treasury van decentrale overheden. De wereldwijde crisis heeft ertoe geleid dat 
er op Europees niveau maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de 
overheidsuitgaven nu en op lange termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn 
vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van verplicht 
schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën. Ook is er een Rijksbreed 
beleidskader ontwikkeld over het gebruik van derivaten door publieke instellingen. Dit 
beleidskader is uitgewerkt in regelgeving voor decentrale overheden. Naar aanleiding 
van deze wijzigingen in wet- en regelgeving is aanpassing van het Treasurystatuut 
noodzakelijk.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Besluit Begroting en verantwoording (BBV), Wet Fido, Regeling schatkistbankieren 
decentrale overheden, Wet houdbare overheidsfinanciën, Regeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden, European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Beoogd effect

Het voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van schatkistbankieren 
en derivaten evenals het actualiseren van overige ontwikkelingen op het gebied van 
treasury.



Argumenten

1.1 Te voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving op het gebied van schatkistbankieren is aangepast, alle 
decentrale overheden zijn verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen 
aan te houden in de schatkist. Ook is het mogelijk om middelen uit te zetten bij 
medeoverheden.
Wet - regelgeving op het gebied van derivaten is aangepast, de mogelijkheden 
om derivaten te gebruiken zijn verkleind. Als gevolg van het van kracht worden 
van European Markt Infrastructure Regulation (EMIR) dienen gemeenten 
informatie met betrekking tot lopende derivaten te rapporteren aan een erkend 
Europees transactieregister (Trade Repository)

1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan te passen aan nieuwe wetgeving en 
gewijzigde organisatiestructuur
Actualiseren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.3 Leesbaarheid te vergroten
Door een andere opzet van het statuut en gewijzigde formuleringen waarbij 
gebruik gemaakt is van de Handreiking Treasury 2015 die door het ministerie van 
Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is uitgeven is de leesbaarheid van het 
statuut verbeterd. Ook is gekozen voor het laten vervallen van de nota 
borgstellingenbeleid Gemeente Veldhoven (vastgesteld 14 februari 2006). Het 
beleid aangaande borgstellingen is nu geïntegreerd in het nieuwe Treasury statuut 
Gemeente Veldhoven 2016.

2.1 Te zorgen voor een juiste financiële beheersverordening
Een gevolg van het integreren van de nota borgstellingenbeleid in het nieuwe 
Treasurystatuut Gemeente Veldhoven is dat artikel 15 van de financiële 
beheersverordening wijzigt. Dit kan door een wijzigingsverordening financiële 
beheersverordening 2016 vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's 

N.v.t.

Financiën

Geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak

N.v.t.

Uitvoering I planning

Het Treasurystatuut Gemeente Veldhoven zal in werking treden op 20 oktober 2016.

Bijlagen

Treasurystatuut Gemeente Veldhoven

2 7 3



Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

De portefeuillehouder zegt toe technische vragen die door de fracties van VVD en CDA 
zijn gesteld, schriftelijk te beantwoorden.

Het CDA is van mening dat de formulering "in het verlengde van de publieke taak" nog 
onduidelijker is dan wat de wetgever verwoordt, die spreekt over het dienen van de 
publieke taak en niet het verlengde ervan. Het CDA vraagt om een reactie van het 
college.

De portefeuillehouder zal overleg initiëren om met treasury en vertegenwoordigers 
van de fracties van SV en CDA te spreken over de vermenging van functies bij interne 
controle en registratie van de treasury-activiteiten.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De technische vragen van VVD en CDA zijn schriftelijke beantwoord en aan de griffie 
verstrekt.

Er is gesproken met vertegenwoordigers van de fracties van SV en CDA over de 
schijnbare vermenging van functies bij interne controle en registratie van de treasury- 
activiteiten alsook de evaluerende rol van het treasurycomité en het feit dat de 
treasurer onderdeel uitmaakt van het treasurycomité. Geconcludeerd is dat de 
feitelijke situatie met betrekking tot functiescheiding in orde is maar dat de 
formulering in het treasurystatuut wat scherper kan. Het treasurystatuut is dan ook 
aangepast op paragraaf 8, pagina 9 en paragraaf 9 pagina 13).

De reactie van het college op de vraag van het CDA over de "publieke taak" is als 
volgt: Het begrip publieke taak is een niet vastomlijnd begrijp, de reikwijdte is niet op 
voorhand af te bakenen. Het college is van mening dat de formulering "in het 
verlengde van de publieke taak" niet onduidelijker is dan de formulering "het dienen 
van de publieke taak".

De datum dat de beleidsregels in werking treden is in het treasurystatuut aangepast 
(in paragraaf 11 Inwerkingtreding) naar 20 oktober 2016.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Raadsbesluit Vaststellen Treasurystatuut Gemeente 
Veldhoven en wijziging financiële 
beheersverordening
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16bs00426 | 16.090 
11 oktober 2016 
13
Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en vaststellen 
verordening tot wijziging van de Financiële 
beheersverordening 2016

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juli 2016; nr. 16.089 

gelet op artikel Gemeentewet art. 212;

b e s l u i t :

1. Treasurystatuut Gemeente Veldhoven vast te stellen
2. Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Financiële 

beheersverordening

Artikel I
De Financiële beheersverordening wordt als volgt gewijzigd:

Art-
nr.

Huidige tekst Nieuwe tekst

1. artikel 15
lid 1 Het borgstellen door de gemeente 

dient plaats te vinden volgens de 
nota Borgstellingenbeleid Gemeente 
Veldhoven.

Lid 2 Het borgstellingenbeleid wordt 
vastgesteld door de Raad.

artikel 15
lid 1 Het borgstellen door de gemeente 
dienst plaats te vinden volgens de 
richtlijnen opgenomen in het 
Treasurystatuut gemeente Veldhoven.

Artikel II
Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser 

griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 

voorzitter
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1 Inleiding en leeswijzer
1.1 Inleiding
Onder treasury wordt verstaan:
"Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico's".

Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een 
tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij 
afdekken van met name rente- en kredietrisico's. En dat alles op de meest doelmatige 
wijze.

Het treasurystatuut bevat de meerjarige beleidskaders voor de uitvoering van de 
treasuryfunctie, de uitgangspunten, doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden worden hierin vastgelegd. Daarnaast beschrijft het de financiële kaders 
voor financieringen, uitzettingen en derivaten gebruik.

De treasuryfunctie heeft bij lagere overheden sterk aan betekenis gewonnen, onder 
meer vanwege de inwerkingtreding van de Wet financiering decentrale overheden 
(Wet Fido) per 1 januari 2001, de ontwikkelingen op de Europese geld- en 
kapitaalmarkt en de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten. Met de komst 
van de Wet Fido in 2001 zijn voor de gemeentelijke treasuryfunctie duidelijke kaders 
geboden ten aanzien van risicobeheersing en transparantie. Dat laatste komt onder 
meer tot uitdrukking in de voorschriften voor een verplicht treasurystatuut, dat 
expliciet door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld. Dit is al weer het 4e 
statuut dat sinds invoering van de Wet Fido wordt vastgesteld.

In 2011 (het 3e statuut) is, mede naar aanleiding van wijzigingen in de Wet Fido, het 
treasurystatuut aangepast. De wijzigingen hadden betrekking op:

^ Vereenvoudiging van de renterisiconorm;
^ Vereenvoudiging van het toezicht op de kasgeldlimiet;
^ Een beperking van de mogelijkheden voor uitzettingen (minimale rating voor 

tegenpartijen en invoering van het landencriterium);
^ Het opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma is geschrapt, de 

uitvoering op het gebied van treasury maakt voortaan deel uit van het 
reguliere instrumentarium van de planning ŭ control cyclus;

Bij de opstelling van dit statuut, het 4e sinds invoering van de Wet Fido, is rekening 
gehouden met nieuwe relevante wettelijke kaders. De afgelopen vier jaren zijn er 
belangrijke ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale 
overheden. De wereldwijde financiële crisis heeft ertoe geleid dat er op Europees 
niveau maatregelen genomen zijn om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu 
en op lange termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar 
Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van het verplicht schatkistbankieren en de 
Wet houdbare overheidsfinanciën. Ook is er een Rijksbreed beleidskader ontwikkeld 
over het gebruik van derivaten door publieke instellingen. Dit beleidskader is 
uitgewerkt in regelgeving voor decentrale overheden. Naar aanleiding van deze 
wijzigingen in wet en regelgeving is aanpassing van het Treasurystatuut noodzakelijk. 
De belangrijkste wijzigingen in het Treasurystatuut 2016 zijn:

Schatkistbankieren
De Wet Fido is op 15 december 2013 gewijzigd, waarbij verplicht schatkistbankieren 
van kracht is geworden De uitwerking is vastgelegd in de "Regeling schatkistbankieren 
decentrale overheden". De wet verplicht alle decentrale overheden om hun (tijdelijk) 
overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Decentrale overheden
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kunnen ook hun overtollige middelen uitzetten bij medeoverheden. Voor dergelijke 
onderlinge kredietverlening geldt wel de voorwaarde dat er geen (verticale) 
toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Een 
decentrale overheid houdt uiteraard de mogelijkheid om leningen te verstrekken en 
uitzettingen te verrichten als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak. Deze 
wijzigingen zijn verwerkt in het nu voorliggende statuut.

Derivaten
In september 2013 is door het Rijk het "Beleidskader derivaten" gepubliceerd. De 
hierin opgenomen uitgangspunten zijn per 30/12/2014 van kracht via wijzigingen in 
de "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)" en het "Besluit 
Begroten en verantwoorden (BBV)". In de aanpassingen worden de mogelijkheden van 
het gebruik van derivaten verkleind. Gemeenten mogen slechts derivaten afsluiten om 
opwaartse renterisico's af te dekken. Derivaten dienen één op één aan te sluiten op de 
onderliggende lening; open posities zijn niet toegestaan. Eenzijdige 
bijstortverplichtingen voor de gemeente zijn niet toegestaan. De risico's worden door 
de wijzigingen verkleind. Deze beperkingen zijn verwerkt in het nu voorliggend 
statuut.

In februari 2014 is regelgeving met betrekking tot "European Market Infrastructure 
Regulation (EMIR)" van kracht geworden. EMIR is een Europese verordening, dat 
betekent dat een Treasurystatuut van de gemeente Veldhoven rechtstreekse werking 
heeft in de lidstaten van de EU. Als gevolg van deze wetgeving dient de gemeente 
informatie met betrekking tot lopende derivaten te rapporteren aan een erkend 
Europees transactieregister (Trade Repository). Via deze registers hebben de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en andere (financiële) toezichthouders in de EU 
toegang tot gedetailleerde informatie over de derivatenposities van de voor die 
toezichthouder relevante rapporterende partijen. Deze rapportageverplichting is 
opgenomen bij de verantwoordelijkheden van de treasurer.

Wijzigingen in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geactualiseerd en aangepast aan de 
nieuwe organisatiestructuur van de gemeente Veldhoven. Tevens is aansluiting 
gezocht bij de actuele mandaatregeling van de gemeente Veldhoven.

Overige wijzigingen
De overige wijzigingen in dit statuut hebben vooral tot doel om de leesbaarheid van 
het Statuut te verbeteren. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de Handreiking Treasury 
2015 die door het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is 
uitgegeven. Ook is gekozen voor het laten vervallen van de nota borgstellingenbeleid 
Gemeente Veldhoven (vastgesteld 14 februari 2006). Het beleid aangaande 
borgstellingen is nu geïntegreerd in het nieuwe Treasurystatuut Gemeente Veldhoven.

1.2 Leeswijzer
Voor een goed begrip van de rest van deze beleidsnota wordt in bijlage 1 een aantal 
gerelateerde begrippen gedefinieerd. In hoofdstuk 2 wordt aandacht geschonken aan 
de aard en achtergrond van de Wet Fido. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de 
doelstellingen van de treasuryfunctie. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan 
risicobeheer. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 financieringen en uitzettingen 
behandeld. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe om te gaan met het verstrekken van 
leningen en garanties aan derden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 relatiebeheer 
behandeld en in hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de administratieve 
organisatie en interne controle. In hoofdstuk 9 worden de bestuurlijke en ambtelijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt, in hoofdstuk 10 wordt ingegaan 
op informatievoorziening en als laatste wordt in hoofdstuk 11 de datum van 
inwerkingtreding van dit statuut opgenomen.
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2 Achtergronden Wet Fido
2.1 Actueel
Per 15 december 2013 is de Wet Fido gewijzigd vanwege de invoering van het 
verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Reden voor de invoering van 
het verplicht schatkistbankieren is het beheersen van de overheidsschuld en het 
reduceren van het financiële risico voor decentrale overheden. Schatkistbankieren 
betekent dat deelnemers de (tijdelijk) overtollige middelen aanhouden in de schatkist. 
Het schatkistbankieren heeft een verlagend effect op de EMU-schuld. Wanneer 
decentrale overheden hun tegoeden aanhouden in de schatkist, daalt de 
financieringsvraag van de overheid op de financiële markten.

2.2 Kwalitatief
De publieke taak
In de Wet Fido is als algemene norm opgenomen dat openbare lichamen alleen lenen, 
middelen uitzetten of garant staan voor zover dat direct dient ter behartiging van hun 
publieke taak. De wetgever heeft er echter nadrukkelijk voor gekozen om de 
reikwijdte van het begrip publieke taak niet op voorhand af te bakenen. De Wet Fido 
volgt namelijk de redenering dat invulling van de publieke taak een 
verantwoordelijkheid is van openbare lichamen zelf. Omdat het publieke belang veelal 
gebonden is aan een politieke keuze is het de gemeenteraad die binnen gemeenten 
inhoud dient te geven aan dit begrip. Waar het om draait is het antwoord op de vraag 
of een organisatie die in aanmerking wenst te komen voor een gemeentelijke 
geldlening of garantie naar het oordeel van de gemeenteraad de publieke taak dient. 
Overwegingen voor de gemeenteraad hierbij zijn: of de betreffende activiteiten direct 
of indirect van belang zijn voor (een substantieel deel van) de eigen inwoners en of de 
gemeente de geëigende partij is om deze activiteiten te steunen. In het 
collegevoorstel strekkende tot lening verstrekking of garantieverlening moet dit 
publieke karakter worden gemotiveerd. Na het desbetreffende collegebesluit draagt de 
treasuryfunctie er zorg voor dat bij de vaststelling van de voorwaarden waaronder de 
geldlening wordt verstrekt of garantie wordt verleend, het treasurybelang wordt 
gewaarborgd.

Een prudent karakter
Prudentie kan worden gedefinieerd als het als ’een goed huisvader' omgaan met 
publieke middelen. Deze handelswijze dient te voorkomen dat bovenmatige risico's 
worden gelopen waarmee de gemeente aanzienlijke financiële schade zou kunnen 
oplopen. Bij het prudent uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten zijn 
twee aspecten van belang:
1. de tegenpartij moet voldoende kredietwaardig zijn;
2. het gebruik van derivaten (rente-instrumenten) is alleen toegestaan voor het 

afdekken van financiële risico's.

Met deze beide kwalitatieve randvoorwaarden is het bankieren, zoals het bewust 
aantrekken van gelden om deze uit te lenen met als doel het genereren van 
inkomsten, verboden.

2.3 Kwantitatief
Naast voornoemde twee kwalitatieve randvoorwaarden ('publieke taak' en 'prudent 
karakter') heeft de wetgever in de Wet Fido de gemeentelijke renterisico's van 
achtereenvolgens de korte schuld en de lange schuld begrensd door middel van het 
stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Mocht aan (één van) deze eisen tijdelijk niet kunnen worden voldaan, dan kan 
ontheffing bij de provincie worden gevraagd. Bij deze aanvraag moet de reden van de 
tijdelijke overschrijding worden aangegeven en ook welke maatregelen zijn genomen 
om weer wel aan deze wettelijke voorwaarden te kunnen voldoen
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Kasgeldlimiet (kortlopende schuld).
De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke kortlopende middelen (zowel 
opgenomen als uitgezet) vindt zoals gezegd plaats door het vaststellen van een 
kasgeldlimiet. Dit is geconcretiseerd in de vorm van een maximum percentage van het 
begrotingstotaal (aan lasten) dat met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. 
Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5.
Indien zich gedurende het jaar toch overschrijdingen van de kasgeldlimiet dreigen 
voor te doen, wordt tijdig ingegrepen door ter aflossing van kortlopende schulden, 
langlopende geldleningen aan te trekken. Dit wordt wel genoemd het consolideren van 
korte in lange schuld. Zie Bijlage 2 voor de berekeningswijze van de kasgeldlimiet.

Renterisico (langlopende schuld).
De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende 
geldleningenportefeuille (zowel opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het 
vaststellen van een renterisiconorm. Dit is geconcretiseerd in de vorm van een 
maximum percentage van het begrotingstotaal (aan lasten). Het percentage is door de 
minister van Financiën vastgesteld op 20. Door een dergelijke normering wordt een 
goede spreiding van renteaanpassingen binnen de leningenportefeuilles bevorderd, 
zodat er geen overmatige afhankelijkheid bestaat van het renteniveau in één bepaald 
jaar. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke 
consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. De wet beoogt hiermee een 
bijdrage te leveren aan een solide financieringswijze van openbare lichamen en dús 
aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale 
kapitaalmarkt. Zie Bijlage 3 voor de berekeningswijze van de renterisiconorm.

3 Doelstellingen van de treasuryfunctie
De treasuryfunctie van de gemeente heeft als doel:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele 

condities;
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen 

ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, 
valutarisico's en liquiditeitsrisico's;

3. Het streven, binnen de kaders van wet- en regelgeving en binnen de bepalingen 
van dit Statuut, naar een optimale financieringsstructuur en beheersing van de 
daarmee gemoeide kosten;

4. Het ondersteunen en adviseren van alle onderdelen binnen de gemeente met 
betrekking tot financieringsvraagstukken.

4 Risicobeheer
4.1 Uitgangspunten risicobeheer
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
1. Bij de uitvoering van alle treasuryactiviteiten dienen de regels en bepalingen van 

dit treasurystatuut, de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de 
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Regeling 
verplicht schatkistbankieren in acht te worden genomen.

2. De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" 
uitsluitend verstrekken aan derde partijen als voldaan is aan de uitgangspunten van 
hoofdstuk 6.

3. De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze 
uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van 
inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze
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uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit 
treasurystatuut.

4.2 Renterisicobeheer
Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van rentewijzigingen op de 
financiële resultaten van de gemeente.
1. Het renterisico op de netto vlottende schuld is begrensd tot de kasgeldlimiet, 

gemiddeld over een kwartaal, conform de Wet Fido (zie bijlage 2 voor de 
berekeningsbox). Deze grens mag niet structureel (langer dan twee kwartalen) 
worden overschreden1;

2. Het rente risico op de lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm, 
conform de Wet Fido (zie bijlage 3 voor de berekeningsbox);

3. Nieuwe leningen, uitzettingen of vervroegde aflossingen worden afgestemd op 
de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;

4. De gemeente streeft naar spreiding in de rente typische looptijden van leningen 
en uitzettingen, zodat een gelijkmatige renterisicospreiding binnen de gehele 
leningenportefeuille ontstaat;

5. Derivaten mogen slechts worden afgesloten om opwaartse renterisico's af te 
dekken. Derivaten dienen één op één aan te sluiten op de onderliggende lening, 
open posities zijn niet toegestaan. Eenzijdige bijstortverplichtingen voor de 
gemeente zijn niet toegestaan. Voor elke transactie dient vooraf toestemming 
verkregen te worden van het college van B&W.

4.3 Koersrisicobeheer
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid 
dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve 
koersontwikkelingen.
1. De looptijd van uitzettingen wordt afgestemd op de liquiditeitenplanning;
2. Aandelen worden alleen gekocht in het kader van de uitoefening van de publieke 

taak;
3. Overtollige liquide middelen worden uitsluitend uitgezet bij de Nederlandse Staat 

(schatkistbankieren) of mede overheden;
4. De gemeente beperkt de koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury, 

door daarbij uitsluitend producten te hanteren waarbij de hoofdsom aan het 
einde van de looptijd gegarandeerd is.

4.4 Kredietrisicobeheer
Het kredietrisicobeheer is er op gericht om tegenpartij risico zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken.
1. Uitzettingen van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie vinden, boven het 

drempelbedrag, uitsluitende plaats bij het Agentschap van het Ministerie van 
Financiën of bij medeoverheden;

2. Bij uitzettingen uit hoofde van de "publieke taak" gelden de uitgangspunten van 
hoofdstuk 6;

3. Derivaten worden alleen aangetrokken van financiële instellingen die minstens 
een A2 of A rating (goed) hebben, afgegeven door minstens twee van de drie 
erkende ratingbureau's Moody's, Standard and Poor's en Fitch (zie bijlage 4 voor 
een overzicht van de ratings);

4. Voor het aanhouden van gelden op rekeningcourant of spaarrekening dient de 
dienstverlenende financiële instelling tenminste een A2 of A rating (goed) te 
hebben, afgegeven door minstens twee van de drie erkende ratingbureau 's 
Moody's, Standard and Poor's en Fitch (zie bijlage 4 voor een overzicht van de 
ratings); 1

1 Als de kasgeldlimiet voor het derde achtereenvolgende kwartaal wordt overschreden, moet aan de 
provincie een herstelplan worden voorgelegd.
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5. Financiële instellingen moeten gevestigd zijn in landen met minimaal een Aa3 of 
AA- rating en vallen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht, zoals De 
Nederlandsche Bank.

4.5 Intern liquiditeitsrisicobeheer
De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren 
op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een 
meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van vier jaar.

4.6 Valutarisicobeheer
1. Valutarisico's worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te 

verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro's. Derivaten worden alleen 
aangetrokken in euro's;

2. Valutarisico's die voortvloeien uit operationele transacties worden door de 
gemeente direct ingedekt, voor zover de (cumulatieve) tegenwaarde hoger is 
dan C 50.000,-.

5 Financieringen en uitzettingen
5.1 Geldstromenbeheer
Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:
1. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op 

elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien 
dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen 
tijdig kunnen worden nagekomen;

2. Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank;

5.2 Langlopende Financiering
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden 
de volgende uitgangspunten:
1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van 

de publieke taak;
2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt 

door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde 
de renterisico's en het renteresultaat te optimaliseren;

3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: 
onderhandse leningen en medium term notes (MTN);

4. De gemeente vraagt offertes op, direct of via tussenpersonen, bij minimaal 3 
instellingen alvorens een financiering met een looptijd vanaf één jaar wordt 
aangetrokken.

5.3 Kortlopende financiering
Voor het aantrekken van kortlopende financieringen met een looptijd tot één jaar 
gelden de volgende uitgangspunten:
1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één 

rentecompensatiestelsel bij de bank met de gunstigste condities;
2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende 

middelen aantrekken. Hierbij geldt de kasgeldlimiet conform de Wet Fido;
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn 

daggeld, kasgeldleningen en rekening courant krediet;
4. De gemeente vraagt bij minimaal 2 instellingen offertes op, direct of via 

tussenpersonen, alvorens middelen worden aangetrokken met een looptijd 
korter dan één jaar.

5.4 Uitzettingen
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie gelden de volgende
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uitgangspunten:
1. Het uitzetten van overtollige middelen mag alleen plaatsvinden bij:

^ het Agentschap in het kader van Schatkistbankieren;
^ financiële instellingen tot het drempelbedrag;
^ een decentrale overheid niet zijnde toezichthoudende provincie;

2. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden zijn rekening-courant, 
daggeld, spaarrekeningen, deposito's en Nederlands staatspapier.

3. Bij het extern uitzetten van gelden zijn slechts de onder hoofdstuk 4.4 vallende 
tegenpartijen toegestaan;

4. Bij uitzettingen tot het drempelbedrag vraagt de gemeente bij minimaal 2 
financiële instellingen offertes op alvorens een uitzetting met een looptijd vanaf 
één jaar te doen.

6 Leningen en garanties aan derden
6.1 Uitgangspunten
De volgende algemene uitgangspunten gelden voor het verstrekken van leningen aan
derden:
1. Het verstrekken van leningen vormt geen taak voor een (lokale) overheid. De 

gemeente dient te vermijden dat zij verstoringen in de reguliere kredietmarkt in 
de hand werkt. Dit betekent dat op dit gebied uiterste terughoudendheid moet 
worden betracht;

2. De te financieren activiteit waarvoor een gemeentelening of gemeentegarantie 
wordt aangevraagd moet passen binnen het gemeentelijk beleid en dient ter 
beoordeling van het college van burgemeester en wethouders van voldoende 
openbaar belang te zijn. Er moet een maatschappelijk en/of sociaal waardevolle 
functie door de betreffende organisatie worden vervuld voor de inwoners van 
Veldhoven, de activiteiten moeten liggen in het verlengde van de publieke taak;

3. Er dient vastgesteld te zijn dat het project zonder gemeentelening of 
gemeentegarantie niet of niet exploitabel tot stand komt;

4. Indien er landelijk opererende instellingen of andere overheidsinstanties zijn die 
bereid zijn onder overzienbare en aanvaardbare voorwaarden garanties of 
leningen te verstrekken dan garandeert of leent de gemeente niet of slechts 
gedeeltelijk;

5. Het risico voor de gemeente dient overzienbaar en aanvaardbaar te zijn en 
zoveel mogelijk te worden beperkt;

6. Een gemeentelening of gemeentegarantie moet passen binnen de hiervoor 
geldende nationale en internationale kaders, waaronder de wet Fido en de 
bepalingen die van toepassing zijn op staatssteun.

6.2 Voorwaarden
Ter beperking van het gemeentelijk risico worden hieraan de volgende voorwaarden
gesteld:
1. Het besluit om een lening of garantie te verstrekken moet worden genomen door 

het college van burgemeester en wethouders. De lenings-, garantie- en overige 
overeenkomsten die op basis van dit besluit worden afgesloten zijn aan de 
goedkeuring van burgemeester en wethouders onderworpen en dienen, voor 
zover van toepassing, te voldoen aan de hiervoor geldende nationale en 
internationale kaders. Indien het onderhavige besluit ingrijpende gevolgen kan 
hebben voor de gemeente wordt de raad vooraf ingelicht en neemt het college 
geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis 
van het college heeft kunnen brengen (de voorhangprocedure). De 
voorhangprocedure wordt in ieder geval gehanteerd als het bedrag van de 
garantstelling of lening(en) groter is dan C 250.000;

2. Bij garanties moet de geldgever zich verbinden zonder toestemming van 
burgemeester en wethouders geen uitstel van betaling te geven, bij niet
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voldoening van enige verplichting van de geldnemer daarvan burgemeester en 
wethouders zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en jaarlijks binnen drie 
maanden na afloop van het jaar aan de gemeente een opgave te verstrekken 
van de restantschuld van de lening per 31 december van het voorafgaande jaar;

3. Er moet sprake zijn van een financiële situatie of vermogenspositie van de 
organisatie waarbij deze, ook in meerjarenperspectief, verantwoord kan 
functioneren én kan voldoen aan al haar (aan te gane) verplichtingen;

4. De gemeente moet in de positie zijn om in geval van complicaties de 
mogelijkheid hebben om in te (laten) grijpen in de exploitatie van de organisatie. 
Deze dient daaraan onvoorwaardelijk medewerking te verlenen;

5. De belanghebbende organisatie dient als rechtsvorm een stichting of vereniging 
zonder winstoogmerk te hebben. Andere rechtsvormen zoals N.V., B.V., V.O.F. 
hebben in principe een commercieel karakter en lening verstrekking en 
garantstelling dienen niet voor het afdekken van ondernemersrisico's.

6. De investering en/of activiteiten ten behoeve waarvan de financiering of 
garantstelling wordt verstrekt dient fysiek binnen de gemeentegrenzen van 
Veldhoven te worden gerealiseerd en, indien roerend, daar permanent te blijven;

7. Garanties voor financiering van investeringen in de sportsector voor niet- 
commercieel ingestelde verenigingen geschieden uitsluitend op voorwaarde dat 
de Stichting Waarborgfonds Sport zich eveneens voor 500Zo garant stelt;

8. De instelling die een lening of een garantie krijgt betaalt jaarlijks aan de 
gemeente een marktconforme rente2 dan wel garantiepremie3, die overeenkomt 
met de richtlijnen van de Europese Unie. Bij verstrekking van een lening worden 
tevens de directe kosten van het aantrekken in rekening gebracht;

9. Met betrekking tot roerende en onroerende goederen die met de gegarandeerde 
of verstrekte geldleningen worden aangeschaft kunnen nader in te vullen 
zekerheidseisen worden gesteld, zoals het vestigen van het recht van 
hypotheek;

10. De garantie- of lening verkrijgende instelling dient haar jaarrekening of 
vergelijkbare stukken binnen zes maanden na afloop van het jaar ter beschikking 
te stellen van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders 
bepaalt bij het niet (tijdig) naleven hiervan per geval de consequenties, te 
ondernemen stappen en gevolgen.

11. Gedurende het bestaan van de garantie- of leningsovereenkomst mag de 
verkrijgende instelling de bezittingen die met de lening zijn gefinancierd niet 
veranderen of afbreken, noch bezwaren of vervreemden zonder toestemming 
van burgemeester en wethouders. Afhankelijk van de grootte van het risico kan 
dit tevens worden bepaald voor overige nader aan te wijzen bezittingen van de 
instelling;

12. De door de gemeente betaalde bedragen uit hoofde van de garantiestelling 
blijven als een direct opeisbare schuld op de instelling rusten. Over deze 
vordering wordt door de gemeente rente in rekening gebracht volgens een door 
burgemeester en wethouders bij het aangaan van de garantie te bepalen 
percentage.

6.3 Uitsluitingen
Ter beperking van het gemeentelijk risico worden de volgende uitsluitingen geregeld:
1. Er worden geen aflossingsvrije leningen verstrekt en geen borgstelling verleend 

op aflossingsvrije leningen;
2. Ingeval van herfinanciering c.q. overname van bestaande leningen wordt geen 

borgstelling verleend indien bij de aanvankelijke financiering ook geen 
borgstelling is verleend;

2 De Europese commissie hanteert als basisrente het éénjaars Euribor met een opslag van tenminste 0,60Zo3 Voor kleine en middelgrote ondernemingen geldt een jaarlijkse garantiepremie (uniforme safe harbour 
premies in het kader van kmo-garantieregelingen) van minimaal 0,407o
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3. Er wordt geen borgstelling verleend indien er voor de geld nemende organisatie 
een branche-eigen waarborgfonds actief is. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
financieringen van woningcorporaties door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw worden gegarandeerd. Overige waarborgfondsen zijn bijvoorbeeld: 
Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) en het Waarborgfonds Kinderopvang 
(Ruimte-OK);

4. De gemeente zal niet meewerken indien de lening condities, voor zowel 
rechtstreekse lening verstrekking als borgstelling, door haar als ongunstig wordt 
beoordeeld.

5. De gemeente heeft het recht om, indien naar haar oordeel een teveel aan 
identieke activiteiten of accommodaties ontstaat, nieuwe aanvragen te weigeren;

6. De gemeente verleent geen borgstelling als het recht van eerste hypotheek is 
gevestigd en/of pandrecht is gesteld ten behoeve van de geldgever;

7. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor borgstelling. Tot aan
oprichting van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) midden jaren 
negentig zijn door de gemeente wel gemeentegaranties aan particulieren voor 
eigen woningbezit afgegeven. Vanaf de oprichting van het WEW valt het 
vertrekken van dergelijke garanties onder de Na arantie
(NHG).

7 Relatiebeheer
De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor de
af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
1. Bankrelaties en hun bancaire condities worden periodiek beoordeeld via 

aanbesteding bancaire dienstverlening van de gemeente Veldhoven;
2. Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te beschikken 

over een A2 of A rating van twee erkende ratingagencies. Voor uitzettingen uit 
hoofde van treasury gelden de eisen die zijn gesteld in hoofdstuk 4.4;

3. Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

8 Administratieve organisatie en interne controle
In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op 
het gebied van administratieve organisatie en interne controle:
1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot 

treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd in dit statuut;
2. Bevoegdheden zijn via de mandaatregeling nader schriftelijk vastgelegd;
3. Bij de treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste 

voorwaarden:
^ Autorisatie door college van B&W of gemachtigde, de uitvoering

(treasurer), de registratie (medewerker financiën a) en de controle 
(medewerker financiën b) geschieden door afzonderlijke functionarissen. 
Iedere betalingstransactie wordt door minimaal twee functionarissen
geautoriseerd (het vier-ogen-principe);

4. Een transactie wordt onmiddellijk vastgelegd door de functionaris die de 
transactie heeft afgesloten;

9 Verantwoordelijkheden
De bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
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Taken Bevoegdheid Limiet Voorhang
procedure

Kapitaalmarkt (looptijd langer dan 
één jaar)
A) Het opnemen van geldleningen op de 
kapitaalmarkt (niet zijnde het opnemen van 
geldleningen uit hoofde van taak C of D)

College van B en W Ongelimiteerd, 
rekening houdend 
met de voorhang
procedure:

> C 25 mln (per 
transactie) en
> C 50 mln op 
kalenderjaarbasis 
(1)

B) Het opnemen van geldleningen bij 
decentrale overheid (niet zijnde 
toezichthouder)

College van B en w Ongelimiteerd, 
rekening houdend 
met de voorhang
procedure

> C 25 mln (per 
transactie) en
> C 50 mln op 
kalenderjaarbasis 
(1)

C) Het verstrekken van geldleningen of 
garantstellingen uit hoofde van de publieke 
taak

College van B en W Ongelimiteerd, 
rekening houdend 
met de voorhang
procedure:

> C 250.000 (2)

D) Het doen van uitzettingen op de 
kapitaalmarkt

College van B en W Drempelbedrag
schatkistbankieren

Neen

E) Het verstrekken van geldleningen aan 
andere overheden

College van B en W Ongelimiteerd, 
rekening houdend 
met de voorhang
procedure:

> C 25 mln (per 
transactie) en
> C 50 mln op 
kalenderjaarbasis 
(1)

F) Het afsluiten en vervroegd opnemen van 
deposito's bij de schatkist

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Ongelimiteerd

G) Handelingen in verband met bepalingen 
in contracten inzake renteherziening/ 
aanpassing en of vervroegde 
aflossingsmogelijkheden:

» het wel of niet accepteren van een 
nieuw geoffreerde rentevoet 

» het vervroegd aflossen van de 
lening en het accepteren van de 
eventueel daarbij behorende boete 

» het tegen een betere rentevoet 
onder dezelfde condities bij een 
andere geldgever afsluiten van een 
lening voor ten hoogste het bedrag 
wat vervroegd is afgelost

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Ongelimiteerd Neen

H) Herstructurering leningenportefeuille 
(vervroegd aflossen en opnieuw financieren) College van B en W Ongelimiteerd Neen
Geldmarkt (looptijd korter of gelijk 
aan één jaar)
I) Het opnemen van financiering op de 
geldmarkt (3)

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Hoofd A&O tot en 
met C 25 mln per 
transactie, met dien 
verstande dat op 
geen enkel moment 
het totaal van de 
opgenomen 
(kortlopende) 
financiering hoger 
mag zijn dan C 25 
mln. Boven dat 
bedrag twee van 
genoemde 
functionarissen 
samen: onbeperkt

Neen

J) Het opnemen van financiering bij 
decentrale overheden (niet zijnde 
toezichthouder)

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Hoofd A&O tot en 
met C 25 mln per 
transactie, met dien 
verstande dat op 
geen enkel moment 
het totaal van de
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Taken Bevoegdheid Limiet Voorhang
procedure

opgenomen 
(kortlopende) 
financiering hoger 
mag zijn dan C 25 
mln. Boven dat 
bedrag twee van 
genoemde 
functionarissen 
samen: onbeperkt

K) Het afsluiten en vervroegd opnemen van 
deposito's bij de schatkist

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Onbeperkt Neen

L) Het uitzetten van geldmiddelen bij
decentrale overheid (niet zijnde 
toezichthouder)

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Onbeperkt

M) Het openen van spaarrekeningen en 
rekening courants bij banken.

College van B en W

Secretaris, hoofd
A&O (o.b.v. 
machtiging)

Ongelimiteerd Neen

N) Het autoriseren van elektronische-, fax- 
of telefonische betalingen.

Betalingsbevoegde 
medewerkers (altijd 
een combinatie van 2 
functionarissen)

Ongelimiteerd Neen

Risicomanagement
O) Het afsluiten van derivatentransacties. College van B en W Ongelimiteerd Neen

Bevoegdheden en limieten treasurytaken.

(1) Dit betreffen privaatrechtelijke rechtshandelingen welke tot de bevoegdheden van het College van 
B&W behoren. Vastgesteld is echter dat een voorhangprocedure zal worden gehanteerd indien de 
aan te trekken lening groter is dan C 25 miljoen (per transactie) of C 50 miljoen op 
kalenderjaarbasis. Voor de beoordeling of we binnen deze limieten blijven tellen de leningen die 
worden afgesloten a.g.v. renteherziening/aanpassing of vervroegde aflossing (treasurytaak D uit 
bovengenoemd overzicht) niet mee.

(2) Het verstrekken van een lening is geen taak voor een (lokale) overheid, zie hoofdstuk 6.1. In het 
uitzonderlijke geval dat er toch een besluit wordt genomen om een lening te verstrekken wordt de 
voorhangprocedure gehanteerd als de lening groter is dan C 250.000.

(3) Deze bevoegdheden zijn zuiver gericht op het reguleren van de gemeentelijke liquide posities op de 
korte termijn door middel van geldmarktcontracten, één en ander rekening houdend met de 
bepalingen rond de kasgeldlimiet in de Wet Fido.

Zoals in het overzicht is te zien ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het 
aantrekken en uitzetten van gelden altijd bij het college van B&W. Dit is geregeld in 
de gemeentewet. Daarin is ook opgenomen dat bij besluiten die ingrijpende gevolgen 
hebben (bijv. zeer grote bedragen) het besluit aan de Raad moet worden voorgelegd 
zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken (voorhangprocedure). De 
voorhangprocedure wordt in ieder geval gehanteerd, als de aan te trekken 
langlopende lening groter is dan C 25 mln. De bevoegdheid tot het nemen van het 
besluit blijft wettelijk gezien bij het college.

Voor het afsluiten en vervroegd opnemen van deposito's bij de schatkist en alle 
handelingen op de geldmarkt (korter of gelijk aan één jaar) heeft het college van 
burgemeester en wethouders de secretaris en het afdelingshoofd Advies en 
Ondersteuning gemachtigd. Dit houdt in dat de tekeningsbevoegdheid (formele
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ondertekening richting derden) voor overeenkomsten conform het besluit interne 
mandaten, volmachten en machtigingen ook bij die betreffende personen ligt. Met 
andere woorden diegene die het besluit neemt mag ook de overeenkomsten 
ondertekenen.

Voorwaarde voor het aangaan van een geldlening is, dat er een actuele en reële 
liquiditeitsplanning is en dat er een rentevisie ter onderbouwing van het aangaan van 
een specifieke geldlening wordt voorgelegd.

Treasurycomité.
Om de in hoofdstuk 3 beschreven hoofddoelstellingen en de kwaliteit van de 
uitvoering van het treasurybeleid te bevorderen is er binnen de gemeente Veldhoven 
een treasurycomité actief. De taken van het treasurycomité zijn onder andere:

^ Het beoordelen van de door de treasurer opgestelde bijdragen voor de 
verschillende onderdelen van de gemeentelijke cyclus.

^ Het toetsen en evalueren van de door de treasurer opgestelde, c.q. bijgestelde 
rentevisie.

^ Het toetsen en evalueren van de voorstellen van de treasurer voor geplande 
transacties in het kader van de liquiditeits- en financieringsplanning, in relatie 
tot het voortschrijden van de uitvoering van de begroting en de voor de 
financiering geldende regels en limieten.

^ Het toetsen en evalueren van voorstellen van de treasurer voor het uitzetten 
en beleggen van optredende overschotten.

^ Het toetsen en evalueren van voorstellen van de treasurer voor het inzetten 
van derivaten.

^ Het evalueren van de transacties die de treasurer heeft uitgevoerd.
^ Het toetsen en evalueren van het treasury statuut.

Het treasurycomité heeft de volgende samenstelling:
- de treasurer
- de wethouder Financiën
- het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning
- bij behoefte: een externe treasury adviseur
- bij behoefte: afdelingshoofd verantwoordelijk voor bouwgrondexploitatie c.q. grote 
investeringsprojecten

De vergaderfrequentie van het treasurycomité is afhankelijk van de behoefte.

Treasurybeleid wordt door de treasurer alleen of in samenwerking met één of 
meerdere overige leden van het treasurycomité voorbereid. Beleidsvoorstellen t.a.v. 
treasury worden in conceptvorm besproken in treasurycomité-verband. Aanvullingen 
of verbeteringen zullen naar aanleiding hiervan worden doorgevoerd. Vervolgens gaan 
de voorstellen in de reguliere besluitvormingsprocedure via college, raadscommissies 
en gemeenteraad.

Taakverdeling
1. De gemeenteraad:

a. stelt het Treasury Statuut vast;
b. stelt de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening vast;
c. evalueert en stelt (eventueel) het treasurybeleid bij.

2. Het college van burgemeester en wethouders:
a. voert het treasurybeleid uit;
b. rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid, 
middels de financieringsparagraaf;
c. stelt het Treasurystatuut op.

3. Het afdelingshoofd Advies en Ondersteuning:
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a. zet administratieve richtlijnen op en bewaakt de kwaliteit van de 
treasuryprocessen;
b. controleert de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening 
van de treasuryfunctie en rapporteert hierover aan het college van 
burgemeester en wethouders;
c. voert de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het 
Treasurystatuut uit.

4. De treasurer:
a. voert de deelfuncties t.a.v. risicobeheer, financiering, belegging en 
kasbeheer uit. Deze activiteiten dienen conform het vastgestelde 
Treasurystatuut en de financieringsparagraaf te worden uitgevoerd;
b. bereidt de beleidsvoorstellen op treasurygebied voor;
c. beheert de geldstromen en boekt saldi over tussen bankrekeningen;
d. onderhoudt contacten met banken en overige financiële instellingen;
e. bereidt de vergaderingen van het treasury comité voor;

5. De medewerker financiën a*:

6.

*

Beheer korte termijn geldstromen en lange termijn geldstromen
1. Ten behoeve van de korte termijn geldstromen (tot één jaar) wordt een actuele 

liquiditeitsplanning bijgehouden, waarin per maand (voor het lopende 
kalenderjaar) voortschrijdend inzicht wordt gegeven in toekomstige inkomsten 
en uitgaven. In het najaar van ieder kalenderjaar wordt het volgende 
kalenderjaar gedetailleerd uitgewerkt per maand.

2. Ten behoeve van de lange termijn geldstromen (vanaf één jaar) wordt de 
investeringsbegroting vertaald naar een liquiditeitsplanning. Deze planning 
bestrijkt een periode van minimaal vier jaar.

3. Ten behoeve van de dagelijkse betalingen en ontvangsten wordt gebruik 
gemaakt van een elektronisch bankiersysteem.

10 Informatievoorziening
De cyclus van beleid, uitvoering, bijstelling, verantwoording en toezicht houden op de 
treasuryfunctie sluit aan op de gemeentelijke informatiecyclus. Dit betekent dat de 
relevante treasuryinformatie en -activiteiten hun plaats hebben in de jaarrekening en 
begroting. Bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen op treasurygebied met 
(mogelijke) consequenties in de financiële- of risicosfeer wordt hierover gerapporteerd 
in de kwartaalrapportages.

Budgethouders van diverse gemeentelijke onderdelen dienen de treasurer onverwijld 
te voorzien van alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taken, met 
name voor wat betreft de liquiditeitsprognoses.

De informatie in de financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening voorziet 
tevens in de informatiebehoefte van de externe toezichthouder, Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Noord Brabant.

Handelt het contante en girale betalingsverkeer af en verwerkt de 
treasuryhandelingen in de administratie;
De medewerker financiën b*:
Controleert en toetst hierbij deze handelingen.

af en verwerkt de,ov
waarbij aangetekend dat registreren in de administratie en controle geschiedt door afzonderlijke 
medewerkers

13



11 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 20 oktober 2016. Hiermee vervalt het vorige 
treasurystatuut dat is vastgesteld door de Raad op 17 mei 2011 en de nota 
borgstellingen die door de Raad op 14 februari 2006 is vastgesteld.
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Bijlagen

Bijlage 1
Begrippenlijst (alfabetische volgorde)
- Achtervangpositie
- Agentschap

Achtergestelde borgstelling (zekerheidsstelling);
Het uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Financiën, 
dat ondermeer verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
Schatkistbankieren;

- Callgeld Opname of uitzetting van geldmiddelen voor zeer korte 
termijn (van 1 dag tot 1 week) ook wel daggeld genoemd;

- Cap
- C.P.

Zie bij rente-instrumenten;
Commercial Paper. Een verhandelbaar geldmarktpapier. 
Verder gelijk aan een kasgeldlening, zij het dat een 
kasgeldlening niet verhandelbaar is;

- Collar
- Decharge

Zie bij rente-instrumenten;
Ontlasting ten aanzien van het verantwoorde financieel 
beheer;

- Deposito Niet-verhandelbare belegging bij een financiële instelling 
of bij het Agentschap, waarbij een bedrag voor een 
bepaalde periode tegen een vast rentepercentage wordt

- Derivaten
weggezet;
Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een

- Drempelbedrag

bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende 
waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of 
obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt 
om renterisico's te sturen en financieringskosten te 
minimaliseren. Zie ook rente-instrumenten;
Het bedrag aan overtollige liquide middelen dat gemiddeld 
over een kwartaal buiten de schatkist aangehouden mag 
worden. De hoogte van het drempelbedrag is gerelateerd 
aan de begrotingsomvang van een decentrale overheid;

- EMU-saldo (O-x)-(U-y) = EMU-s. O staat voor de inkomsten 
(ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y 
voor resp. de inkomsten en uitgaven ten aanzien van 
aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De 
opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als 
inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen 
en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en 
uitlenen en aflossen niet als uitgaven. Het EMU-saldo is in 
1992 door de EMU ingevoerd om vergelijkingen tussen de 
verschillende eurolanden te kunnen maken. In het

- Financiële instellingen

verleden hanteerde elke staat zijn eigen berekening voor 
het financieringssaldo. Vergelijken was hierdoor moeilijk. 
Kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, 
effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen, 
gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte (EER), en onder Nederlands of anderszins EER- 
toezicht vallen, zoals De Nederlandse Bank;

- Financiering Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor de 
dekking van de vermogensbehoefte;

- Financieringsplanning
- Floor
- Forward
- FRA

Zie liquiditeitenplanning;
Zie bij rente-instrumenten;
Idem;
Idem;
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Geldstromenbeheer Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te 
transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de 
organisatie en derden (betalingsverkeer);

Intern liquiditeitsrisico De risico's van mogelijke wijzigingen in de 
liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning, 
waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de 
verwachtingen;

IRS
Kasgeldlimiet

Zie bij rente-instrumenten;
Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een 
percentage van het totaal van de jaarbegroting van de 
gemeente bij aanvang van het jaar;

Koersrisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in 
waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen;

Kredietrisico De risico's op een waardedaling van een vordering ten 
gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de 
verplichtingen door de tegenpartij;

Liquiditeitenbeheer Het aantrekken en uitzetten van middelen voor een 
periode tot één jaar;

Liquiditeitenplanning Een gestructureerd overzicht van de toekomstige 
inkomsten en uitgaven ingedeeld naar aard en
tijdseenheid;

Medium Term Note (MTN) Verhandelbare schuldbekentenis van een middellange
lening aan toonder;

Onderhandse lening Lening waarbij een geldnemer rechtstreeks geld leent van 
een geldgever, waarbij de voorwaarden van de lening in 
onderling overleg worden vastgesteld;

Rating Een classificatie door een rating agency, die de kans op 
eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en 
aflossingsbetalingen op schuldpapier aangeeft;

Rating agency Een creditrating wordt afgegeven door een bureau Crating 
agency') dat gespecialiseerd is in het analyseren van 
kredietwaardigheid; De erkende agencies zijn 
Standard&Poors, Moody's en Fitch;

Rekening-courant
Rente-instrumenten

Lopende rekening bij een bank;
Algemeen
Afgeleide financiële instrumenten om posities af te 
schermen of in te dekken. Het betreft verhandelbare 
contracten ten aanzien van bepaalde rechten of 
verplichtingen met als onderliggende waarde een 
geldlening of belegging. Niet de geldlening zelf wordt 
verhandeld, maar bijvoorbeeld het recht deze te kopen of 
te verkopen tegen vooraf bepaalde voorwaarden. Ook het 
recht om op een toekomstig tijdstip de rente vast te 
stellen op een bepaalde wijze kan in een contract worden 
geregeld. Hieronder worden verschillende vormen in het 
kort aangegeven:
Cap: beschermt de koper tegen rentes boven een 
afgesproken niveau.
Collar: Een combinatie van een cap en een floor.
Floor: Beschermt de koper tegen een te lage rente bii 
beleggingen.
Forward: De toekomstige kapitaalmarktrente wordt op 
basis van de huidige rentemarkt reeds vastgelegd. Het 
voordeel van dit instrument is dat geprofiteerd kan 
worden van gunstige actuele rentetarieven voor 
herfinancieringen in de toekomst. Indien de marktrente in 
de toekomst stijgt, heeft de koper zich reeds vastgelegd.
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- Renterisico

- Renterisicobeheer

- Renterisiconorm

- Rente typische looptijd

- Saldobeheer
- Schatkistbankieren

- Rentevisie
- Solvabiliteitsratio van 0o7o

- Treasuryfunctie

- Treasuryparagraaf

- Uitzetting

FRA (Forward Rate Agreement): De toekomstige 
geldmarktrente wordt op basis van de huidige marktrente 
reeds vastgelegd. De werking van dit instrument komt in 
feite overeen met de Forward.
IRS (Interest Rate Swap): Dit instrument maakt het 
mogelijk een lange renteverplichting om te zetten naar 
een korte renteverplichting of andersom, terwijl de 
onderliggende lening overeenkomst intact blijft.
Swaption: Een optie op een IRS.
Het effect op de financiële resultaten van de gemeente 
voortvloeiende uit renteontwikkelingen;
Spreiding van toekomstige renterisico's op korte en lange 
termijn ter voorkoming van overmatige blootstelling aan 
renteontwikkelingen;
De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag waarover 
renterisico gelopen wordt, gedefinieerd als de som van de 
jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen, niet 
meer mag bedragen dan 200Zo van het begrotingstotaal; 
Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, 
waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening 
sprake is van een door de verstrekker van de geldlening 
niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding;
Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen;
Het aanhouden van gelden bij het ministerie van 
Financiën;
Toekomstverwachting over de renteontwikkeling;
Status die door een bancaire toezichthouder in een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten 
van de Europese Unie uitgebreid met Noorwegen, IJsland 
en Liechtenstein) aan het schuldpapier van een instelling 
kan worden toegekend;
Alle activiteiten die zich richten op het besturen en 
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële 
stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 
risico's;
Maakt onderdeel uit van de begroting en -rekening. In de 
begroting worden de specifieke beleidsplannen op het 
gebied van treasury weergegeven, in de rekening de 
realisatie daarvan;
Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden 
tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. 
Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een 
periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben 
betrekking op een periode van één jaar of langer.
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Bijlage 2

Berekeningsbox kasgeldlimiet (vlottende schuld).

Kasgeldlimiet vlottende schuld

Toegestane kasgeldlimiet
Grondslag (begrotingstotaal per 1 januari aan lasten) 0
In procenten van de grondslag 8,50Zo
In bedrag 0

Berekening netto vlottende schuld
Vlottende korte schuld per kwartaal 0
Vlottende middelen per kwartaal 0
Netto vlottende schuld 0

Toets kasgeldlimiet
Toegestane kasgeldlimiet 0
Netto vlottende schuld 0
Ruimte ^/overschrijding (-) 0
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Bijlage 3

Berekeningsbox renterisiconorm (vaste schuld).

Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (voor jaren t, t+1, t+2 en t+3)

Berekening renterisico op vaste schuld
1 Renteherziening op vast schuld o/g 0
2 Aflossingen 0

3 Renterisico 0

4 Renterisiconorm 0

5a Ruimte onder renterisiconorm (als 4^) 0
5b Overschrijding renterisiconorm (als 3^) 0

Berekening renterisiconorm
4a Begrotingstotaal jaar t 0
4b In procenten van de grondslag 200Zo
4 renterisiconorm (4a*4bA00) 0
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Bijlage 4

Overzicht lange termijn ratings

Standard ü 
Poor's

Moody's Commentaar

AAA Aaa Topkwaliteit
AA+ Aa1 Zeer goede kredietwaardigheid
AA Aa2 Zeer goede kredietwaardigheid
AA- Aa3 Zeer goede kredietwaardigheid
A+ A1 Goede kredietwaardigheid
A A2 Goede kredietwaardigheid
A- A3 Goede kredietwaardigheid
BBB+ Baa1 Lagere kredietwaardigheid
BBB Baa2 Lagere kredietwaardigheid
BBB- Baa3 Lagere kredietwaardigheid
BB+ Ba1 Speculatief
BB Ba2 Speculatief
BB- Ba3 Speculatief
B+ B1 Zeer speculatief
B B2 Zeer speculatief
B- B3 Zeer speculatief
CCC+ Caa Kans op default
CCC - Kans op default
CCC- - Kans op default
CC Ca Hoge kans op default
C C Zeer hoge kans op default
D - Default

Voor uitzettingen hanteren we het gele en groene gedeelte van bovenstaande 
tabel. Overigens geldt voor alle uitzettingen dat de financiële instellingen 
gevestigd moeten zijn in een land met minimaal Aa3 of AA- rating.

Er wordt in de regel geen onderscheid gemaakt naar ratings voor korte en 
lange termijn. De hierboven genoemde ratings zijn voor de lange termijn en 
geven in normale tijden een stabieler beeld dan ratings voor de korte termijn. 
Daarom dient, ook bij een uitzetting van middelen tot 3 maanden, deze rating 
te worden gehanteerd.
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Technische vragen CDA (Peter Wisgerhof)

Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging financiële 
beheersverordening 2016 (PW)

Agendapunt 12, raadsvergadering 11 oktober 2016

Vragen

In de Wet Financiering decentrale Overheden (kortweg Wet Fido) heeft de wetgever om haar 
moverende redenen veel ruimte gelaten aan het begrip wel of niet dienstbaar aan de publieke taak 
tav geldleningen aan organisaties of garantstellingen en aldus te oordelen aan de gemeenteraad.

De vraag die bij het CDA opkomt is:

Op blz 3 van het statuut wordt gesproken over het doen van leningen of garantstellingen aan 
organisaties die het algemeen nut dienen. Onze vraag hierbij:

1. Zijn particulieren daarmee uitgesloten?
2. Waar moeten organisaties aan voldoen? KVK inschrijving, wel of niet rechtspersonen, eisen 

aan deze rechtspersonen etc
3. Wat is voldoende kredietwaardig?
4. Midden blz 7 wordt gesproken over dat te financieren activiteiten ofwel garantie moet 

passen ik citeer;"in het verlengde van de publieke taak "naar de mening van het CDA is dit 
nog onduidelijker dan de wetgever het verwoordt, die spreekt over het dienen van de 
publieke taak en niet het verlengde daarvan. Graag een reactie van het college hierop

Antwoorden

1. Ja, particulieren zijn uitgesloten. Zie ook paragraaf 6.3 nummer 7: "Natuurlijke personen 
komen niet in aanmerking voor borgstelling. Tot aan oprichting van het Waarborgfonds Eigen 
Woningen (WEW) midden jaren negentig zijn door de gemeente wel gemeentegaranties aan 
particulieren voor eigen woningbezit afgegeven. Vanaf de oprichting van het WEW valt het 
verstrekken van dergelijke garanties onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

2. De voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen zijn opgenomen in paragraaf 6.2 
nummer 5:
"De belanghebbende organisatie dient als rechtsvorm een stichting of vereniging zonder 
winstoogmerk te hebben. Andere rechtsvormen zoals N.V., B.V., V.O.F. hebben in principe een 
commercieel karakter en lening verstrekking en garantstelling dienen niet voor het afdekken 
van ondernemersrisico's. "
Overigens staan in 6.2 meer voorwaarden genoemd en in 6.3 zijn uitsluitingen opgesomd.

3. Voldoende kredietwaardig is een kwalitatief begrip dat nader wordt uitgewerkt in het 
treasurystatuut. Paragraaf 4 risicobeheer en paragraaf 6 leningen en garanties aan derden 
geven invulling aan dit begrip.

4. Het begrip "publieke taak" is een niet vastomlijnd begrip, de reikwijdte is niet op voorhand af 
te bakenen. Wij zijn van mening dat de formulering "in het verlengde publieke taak" niet 
onduidelijker is dan de formulering "het dienen van de publieke taak".



Technische vragen VVD (Peter Saris)

Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Veldhoven en wijziging financiële
beheersverordening 2016 (PW)
Agendapunt 12, raadsvergadering 11 oktober 2016

Vragen

1. De vermeende strijdigheid denk ik te zien bij de renterisiconorm van 20oZo. Ik denk te 
lezen dat er een grens is aan het percentage langlopende lening als percentage van het 
begrotingstotaal.
Is deze waarde bij ons op dit moment niet hoger?

2. Zijn de borgstelling aan Thuis niet in strijd met het nieuwe statuut? Omdat niet alle 
activiteiten van Thuis fysiek in Veldhoven zijn.

Antwoorden:

1. Het renterisico op de lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm. Dus niet het 
bedrag van de opgenomen leningen is "begrensd" maar het bedrag waarover renterisico 
wordt gelopen. Het bedrag waarover renterisico wordt gelopen wordt berekend als het 
bedrag van de aflossingen in jaar x en van de lening die in aanmerking komt voor 
renteherziening in jaar x. In de begroting 2017 komt de renterisiconorm uit op C 20,6 
miljoen. Het bedrag aan aflossingen in 2017 bedraagt C 11,9 miljoen (geen 
renteherziening in 2017). Wij blijven dus ruim onder deze norm.

2. De borgstelling aan Thuis is een specifieke borgstellingsvariant: achtervang. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zie ook paragraaf
6.3 nummer 3. Achtervangpositie wordt alleen ingenomen voor zover de corporatie 
borgbaar bezit heeft binnen de gemeente. Dit is dus niet in strijd met het statuut.
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Adviesnota raad

Vaststellen 'Keuzes maken; woonvisie 2016 en verder'

Samenvatting

Vanaf begin 2016 is in samenwerking met diverse stakeholders gewerkt aan een 
nieuwe integrale woonvisie voor Veldhoven. Uw raad is in dit traject ook betrokken 
geweest.
Dit heeft geleid tot het concept keuzes maken; woonvisie 2016 en verder' dat in juni 
door het college is vastgesteld en ter inzage is gelegd. Nu de zienswijzen zijn verwerkt 
kan uw raad de definitieve woonvisie vaststellen.

De woonvisie beschrijft de strategie en de daaruit volgende keuzes voor de thema's 
die relevant zijn voor de volkshuisvesting. Dat zijn de thema's betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg, bijzondere doelgroepen en 
duurzaamheid.

Beslispunten

1. Vaststellen nota keuzes maken; woonvisie 2016 en verder'

Inleiding

De veranderende samenleving en de (voorbije) economische crisis leidt bij 
professionals tot een andere visie op de woningmarkt en bij consumenten tot andere 
woonwensen.
In 2015 is een nieuwe Woningwet vastgesteld, waardoor gemeenten, corporaties en 
huurdersvertegenwoordiging een andere rol hebben gekregen binnen de 
volkshuisvesting. Deze partijen moeten gezamenlijk prestatieafspraken maken over 
hun inzet in de volkshuisvesting, waarvoor de gemeentelijke woonvisie de basis 
vormt.
Vanwege deze ontwikkelingen was het nodig een nieuwe visie op de volkshuisvesting 
te ontwikkelen, waarin de beleidslijnen voor de komende jaren worden uitgezet.

De belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op de volkshuisvesting zijn;
^ demografische ontwikkelingen tussen nu en 2030:

o een toename van aandeel 75-plussers (van 8,50Zo naar 130Zo) 
o een afname van het aantal huishoudens met kinderen (van 29,20Zo naar 

25,90Zo)
o een toename van het aantal alleenstaanden (van 30,70Zo naar 35,50Zo)

^ woonwensen Veldhoven
o meer vraag naar huurwoningen (in alle prijssegmenten), 42Z, dan de 

voorraad groot is (330Zo)



o minder vraag (580Zo) naar koopwoningen dan er nu in Veldhoven staan 
(670ä)

^ maatschappelijke ontwikkelingen:
o Extramuralisering van de zorg maakt dat zorgbehoevenden, zowel 

fysiek als psychisch en zowel jong als oud, langer zelfstandig moeten 
blijven wonen.

o Aanscherping hypotheekregels en toewijzingsvereisten voor sociale 
woningbouw heeft tot gevolg dat veel zzp'ers en mensen met tijdelijke 
contracten geen huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor 
een sociale huurwoning.

o De woonquote (alle kosten die met wonen samenhangen) is het hoogst 
voor alleenstaanden en eenoudergezinnen: ruim 40oZo van het inkomen 
zijn zij kwijt aan maandelijks terugkerende woongerelateerde kosten. 
De verwachting is dat de woonquote in de toekomst hoger zal worden. 
En door de toename van het aantal alleenstaanden wordt de groep met 
een hoge woonquote ook groter.

o Een toename van het aantal urgent woningzoekenden, waaronder 
statushouders.

^ klimaatverandering:
o afspraken voor CO2 reductie op allerlei niveaus (wereldwijd tot 

gemeentelijk beleid) 
o het vóórkomen van extremer weer

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Woningwet 2015

Beoogd effect

Actueel volkshuisvestingsbeleid dat een goede basis vormt voor het maken van 
prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvertegenwoordiging. De woonvisie 
biedt ook een kader bij keuzes in woningbouwontwikkelingen.

Argumenten

1.1 De veranderende samenleving vraagt om een nieuwe visie op wonen 
Door de demografische ontwikkelingen, de economische crisis, een toename van het 
aantal urgent woningzoekenden en de extramuralisering van de zorg zijn de vragen op 
de woningmarkt ingrijpend veranderd. Met 'Keuzes maken - Woonvisie 2016 en 
verder', speelt de gemeente in op de veranderde vraag.
De ontwikkelingen zorgen ervoor dat er heldere keuzes moeten worden gemaakt 
waarop in de toekomst wordt ingezet. Die keuzes zijn de volgende:

^ Het aandeel sociale woningen blijft minstens op het peil van nu. Wat betreft de 
voorraad sociale koop beweegt deze mee met de ontwikkelingen in de 
inkomenshoogte van de bevolking, omdat op de prijsontwikkeling hiervan 
weinig invloed op uit te oefenen is. Het aandeel sociale huurwoningen (onder 
de liberaliseringsgrens van C 711) van corporaties blijft minstens op het 
huidige percentage van 220Zo gehandhaafd.

^ Er moeten meer gelijkvloerse, levensloopbestendige en voor zorg aangepaste 
woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

^ Er moeten meer kleine, goedkope woningen aan de voorraad worden 
toegevoegd (die kunnen uiteraard ook levensloopbestendig zijn).
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^ Er worden op korte termijn flexibele, tijdelijke, kleine woningen gebouwd voor 
het huisvesten van urgent woningzoekenden.

^ Er worden huurwoningen aan de voorraad toegevoegd met een vrije sector 
huur.

^ De gemeente, corporaties en wijkbewoners ontwikkelen wijkvisies waarin onder 
meer de identiteit van de wijk, het woonmilieu, wordt vastgelegd.

^ Bij inbreiding, herstructurering of transformatie wordt bij planontwikkeling 
rekening gehouden met de identiteit van de wijk.

^ Bij huisvesting van urgent woningzoekenden wordt rekening gehouden met 
spreiding over de diverse wijken, de draagkracht en identiteit van wijken.

^ De woningvoorraad wordt verduurzaamd;
o corporaties brengen hun bestaande voorraad naar gemiddeld 

energielabel B
o nieuwbouwwoningen zijn (aanpasbaar naar) nul-op-de-meter, waardoor 

de afspraken in het provinciale project ’De Stroomversnelling' 
gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat in 2050 13.500 woningen 
nul-op-de-meter zijn.

^ Er wordt ingezet op gescheiden rioolsystemen, groene daken en wijken en 
waterberging.

^ De mogelijkheid om een blijverslening en duurzaamheidslening aan te bieden 
wordt uitgewerkt.

1.2 De Woningwet 2015 vraagt om actualisatie van het volkshuisvestingsbeleid.
De gemeente heeft met de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 een 
prominente rol gekregen in de volkshuisvesting. Ze is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een volkshuisvestingbeleid dat aangeeft waarop de corporaties in haar 
gemeente moet presteren. Zonder actueel volkshuisvestingsbeleid kunnen er geen 
prestatieafspraken worden gemaakt.

1.3 Woonvisie is de basis voor de te maken prestatieafspraken.
In de woningwet 2015 zijn de rollen van gemeente, corporatie en 
huurdersvertegenwoordiging vastgelegd. Gezamenlijk maken zij prestatieafspraken op 
basis van een actuele woonvisie.

1.4 De woonvisie is breed en heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen.
In de woonvisie wordt de relatie gelegd met andere beleidsterreinen als 
duurzaamheid, welzijn en zorg. Dit vormt een brede basis om met corporaties ook op 
die vlakken prestatieafspraken te kunnen maken.

Kanttekeningen

1.1 De woningmarkt is dynamisch en blijft continu veranderen.
De woonvisie is geen blauwdruk en is te herijken als er grote veranderingen in de 
woningmarkt te zien zijn. De woonvisie wordt nu dan ook niet voor een vooraf 
bepaalde periode vastgesteld. Om in te kunnen spelen op de actualiteit van de 
woningmarkt en maatschappij wordt op basis van de woonvisie jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma opgesteld.

1.2 beperkte capaciteit vakgebied wonen
Op dit moment zit er slechts 0,83 fte op het vakgebied. In de periode 2010-2014 heeft 
uw raad extra middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de oude 
woonvisie. De afgelopen anderhalf jaar is gebleken dat dit onvoldoende is om zowel 
invloed uit te oefenen in de regio als uitvoering te geven aan het lokale beleid. Met de 
woonvisie wordt een ambitie bepaald. Via de uitvoeringsprogramma's zal duidelijk 
worden wat mogelijk is met de huidige capaciteit. De verwachting is dat ook bij een 
sobere uitvoering van de woonvisie behoefte zal zijn aan aanvullende capaciteit.
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Financiën

De vaststelling van de visie heeft nu geen directe financiële consequenties. Uitvoering 
geven aan de visie betekent echter wel ambtelijke inzet op diverse beleidsterreinen. 
Dit vraagt investeringen. In het uitvoeringsprogramma dat nog gemaakt wordt en de 
bevoegdheid is van het college, wordt inzichtelijk wat die investeringen zijn. het 
streven is om in de begroting 2017 de investeringen inzichtelijk te maken, zodat uw 
raad een integrale afweging kan maken.

Communicatie en samenspraak

Een brede afvaardiging van alle stakeholders heeft in samenspraakbijeenkomsten mee 
kunnen denken over de thema 's, de strategie en de keuzes. Voor deze bijeenkomsten 
was uw raad als toehoorder uitgenodigd. Uw raad is tijdens een beeldvormende 
raadsvergadering geïnformeerd over de ontwikkelingen op de woningmarkt door onder 
meer een externe spreker van de TU Delft. Uw raad heeft in een oordeelsvormende 
vergadering aan de hand van een discussiedocument uw overwegingen ten aanzien 
van de thema 's aan het college meegegeven.
Naar aanleiding van een suggestie in die richting tijdens de oordeelsvormende 
raadsvergadering is daarna via de mail een aantal willekeurige burgers gevraagd naar 
hun mening over de thema's en de keuzes die daarin worden voorgesteld.
Een projectgroep waarin medewerkers van corporaties en enkele beleidsafdelingen 
van de gemeente zitting hadden, heeft die input meegenomen en gewogen. Dit heeft 
geleid tot de concept woonvisie die het college in juni heeft vrijgegeven voor inzage.

De conceptvisie heeft zes weken ter inzage gelegen, waardoor nog meer burgers de 
mogelijkheid hebben gehad hun inbreng te leveren. Er is geen wettelijke verplichting 
om een woonvisie ter inzage te leggen, maar op basis van de gemeentelijke 
inspraakverordeningen is er wel voor gekozen. Deze integrale visie heeft namelijk veel 
raakvlakken met het dagelijks leven van burgers, waardoor het belangrijk is dat zij 
hierover hun mening kunnen vormen.
Behalve de officiële aankondiging van de tervisielegging is er ook een artikel in het 
Veldhovens Weekblad gepubliceerd.

Tijdens de ter inzage termijn is de conceptvisie besproken met het management van 
de woningcorporaties en met de huurdersvertegenwoordiging van die corporaties. De 
opmerkingen die tijdens dat overleg zijn gemaakt zijn, zijn als mondelinge zienswijzen 
behandeld.

Daarnaast zijn er op de conceptversie twee schriftelijke zienswijzen (van de 
Seniorenraad Veldhoven en de Metropoolregio Eindhoven) binnen gekomen.
De zienswijzen hebben alleen betrekking op bepaalde terminologie die tot verwarring 
kan leiden, op onderwerpen die niet geheel juist zijn beschreven of gemist worden. 
Inhoudelijke zienswijzen zijn niet ontvangen, dus er is geen strategische verandering 
ten opzichte van de concept woonvisie. De tekstuele wijzigingen zijn verwerkt. In 
bijgevoegde nota van zienswijzen is na te lezen wat de zienswijzen waren.

Over de inhoud van de woonvisie communiceren we actief extern in het Veldhovens 
Weekblad.

Uitvoering ļ planning

De woningwet schrijft voor dat prestatieafspraken voor 15 december bij de minister 
moeten worden ingediend. Daarom is ervoor gekozen om op basis van de conceptvisie
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al in gesprek te gaan met de corporaties en huurdersvertegenwoordiging. In 
november worden de prestatieafspraken ter besluitvorming aan het college voorgelegd 
en uw raad wordt hierover geïnformeerd.

Realisatie van de visie gebeurt door het op te stellen uitvoeringsprogramma met 
daarin een beschrijving van concrete activiteiten voor de korte termijn. Bij het maken 
van het uitvoeringsprogramma en het uitvoeren van de activiteiten worden uiteraard 
de wijkbewoners en andere stakeholders betrokken. Dit programma wordt jaarlijks 
vernieuwd. De realisering van de keuzes ligt voor een deel bij de woningcorporaties.
In de prestatieafspraken die gemaakt worden, krijgt dit dan ook een plek. Maar ook 
ontwikkelaars krijgen bij hun initiatieven randvoorwaarden mee voor het bouwen van 
toekomstbestendige woningen.
De wijkvisies worden in samenspraak met de belangrijkste stakeholders in de wijken 
gemaakt, dat zijn niet alleen de inwoners en corporaties, maar ook zorg- en 
welzijnspartijen en indien relevant politie en het onderwijs.

Alle voorgenomen maatregelen kunnen niet in een keer worden uitgevoerd. Het 
college zal na vaststelling van de woonvisie dan ook jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma moeten vaststellen, waarmee een tijdspad wordt uitgestippeld. 
Daarin wordt ook opgenomen wat de uitvoering betekent in de zin van menskracht en 
geld.

Bijlagen
1. Nota ’Keuzes maken; woonvisie 2016 en verder'
2. Eindverslag inspraakprocedure 'Keuzes maken; woonvisie 2016 en verder'

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

De portefeuillehouder zegt toe de geuite zorgen van inspreker Dhr. Vermeulen mee te 
nemen bij de uitvoeringsprogramma's en dat alle zorgen van de fracties zullen worden 
meegewogen.

De portefeuillehouder zegt toe de woonvisie en de adviesnota, indien nodig, tekstueel 
in overeenstemming te brengen t.a.v. minder eengezinswoningen aan woningvoorraad 
toevoegen (in woonvisie) versus meer kleine woningen aan de woonvoorraad 
toevoegen (adviesnota)

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De bovengenoemde genoemde teksten hebben betrekking op twee verschillende 
zaken: eengezinswoningen (grondgebonden woningen voor gezinnen) en woningen 
voor een of tweepersoonshuishoudens. Nu de tekst verwarring blijkt op te roepen 
hebben wij deze in paragraaf 9.1 van de Woonvisie aangescherpt.

Daarnaast hebben wij in de discussie in de raad en de inbreng van insprekers reden 
gezien de woonvisie op enkele punten redactioneel te wijzigen. Dit betreft geen 
inhoudelijke wijzigingen maar aanscherping van de formuleringen.
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Bedankt

Deze woonvisie is tot stand gekomen in samenspraak met veel partijen en op verschillende 
manieren.
Tijdens twee participatiebijeenkomsten met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers 
van zorgpartijen, ontwikkelaars, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en makelaars is 
gesproken over de toekomst van Veldhoven op het vlak van wonen en hoe die toekomst te 
bereiken. Op beide avonden is door aanwezigen levendig gediscussieerd, wat veel input 
heeft opgeleverd. De gemeenteraad heeft aan de hand van een discussiedocument tweemaal 
gesproken over de dilemma's die voorliggen. In een beeldvormende vergadering zijn door 
een externe spreker, Peter Boelhouwer van de TU Delft, de recente woningmarkt- 
ontwikkelingen toegelicht. Daarna is in een oordeelsvormende raadsvergadering over het 
discussiedocument gesproken. De huurdersvertegenwoordiging van de corporaties hebben 
ook de mogelijkheid gehad om op het discussiedocument te reageren. Een twintigtal 
willekeurige burgers zijn via de e-mail benaderd om hun mening te vragen over de thema's; 
hier zijn veel enthousiaste reacties op gekomen. Medewerkers van de woningcorporaties en 
vanuit verschillende beleidsdisciplines van de gemeente hebben als lid van de projectgroep 
een actieve bijdrage geleverd aan de inhoud van de visie. De conceptversie wordt ook 
besproken met de bestuurders van de corporaties en hun huurdersvertegenwoordiging en 
wordt ter informatie naar de regio gestuurd. De inwoners van Veldhoven kunnen gedurende 
de inzage termijn hun mening vormen over de visie.

Op deze plek bedank ik iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

Wethouder Hans van de Looij 
augustus 2016

Leeswijzer

Als eerste is te lezen waarom het nodig was een nieuwe woonvisie te maken. In het daarop 
volgende hoofdstuk staat de context beschreven waarmee rekening moet worden gehouden. 
In hoofdstuk 3 worden de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen geduid. 
Vervolgens worden in vijf hoofdstukken de vijf thema's uitgediept: wat zijn de 
ontwikkelingen, wat is de ambitie van Veldhoven op dat vlak en welke strategie gaat gevolgd 
worden. In het laatste hoofdstuk worden de keuzes opgesomd en staan de stappen 
beschreven die volgen nadat de woonvisie is vastgesteld.
In het groene kader rechts op elke pagina is doorlopend de samenvatting te lezen.
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1 Een nieuwe woonvisie
De vorige woonvisie is in 2010 gemaakt. Sinds die tijd is er veel veranderd op de 
woningmarkt. De economische crisis had zijn invloed, maar zeker ook de nieuwe woningwet 
die de (financiële) mogelijkheden voor corporaties aan banden legt. Het laatste jaar is er een 
grote toestroom van vluchtelingen, die leidt tot een toename van het aantal statushouders. 
De woningvoorraad moet inspelen op de vraag naar huisvesting van deze groep en eventuele 
latere gezinshereniging. De samenleving zal krachtig moeten zijn om deze verandering aan 
te kunnen.

De woonvisie vormt een belangrijke basis voor de prestatieafspraken met de 
woningcorporaties, maar bestrijkt een breder terrein dan alleen het segment van sociale 
huurwoningen. De woonvisie gaat ook in op de ontwikkelingen op de particuliere markt. 
Wonen heeft flinke raakvlakken met leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, zorg 
en welzijn en daarom hebben deze onderwerpen ook een plek in de woonvisie. Zoveel als 
mogelijk zijn de in ontwikkeling zijnde strategieën als de nieuwe ruimtelijke koers (werktitel 
Ruimte voor Kwaliteit) het ambitiedocument De Drie Dorpen en het duurzaamheidsbeleid, 
meegenomen in deze woonvisie. Veldhoven maakt onderdeel uit van een grotere woning- en 
economische markt, dus mag de relatie met de regio niet ontbreken.
Bij de keuzes die gemaakt worden in projectontwikkeling en aanpalende beleidsvelden biedt 
de woonvisie houvast.

De woonvisie is een stip op de horizon. Het is een doorkijk naar het wonen in Veldhoven over 
een jaar of vijf of zes, maar er is geen harde deadline voor vast te zetten. De ontwikkelingen 
in de woningmarkt zijn zo onvoorspelbaar dat dit om beleid vraagt wat meegroeit, zonder 
direct een koerswijziging van 180 graden te maken. Het is ook mogelijk dat de visie over een 
aantal jaren nog actueel blijkt. De woonvisie is daarom richtinggevend en kan aangescherpt 
worden op het moment dat dit nodig is, bijvoorbeeld als de regionale 
woningbouwprogrammering vast is gelegd.

De activiteiten die ondernomen moeten worden om de visie te realiseren, worden later in 
2016 in een uitvoeringsprogramma beschreven en afgestemd op de prestatieafspraken. Het 
uitvoeringsprogramma wordt in principe jaarlijks bijgesteld, terwijl de woonvisie een wat 
robuuster karakter heeft, zonder dat het een blauwdruk wordt.
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2 Het grote geheel
De woonvisie komt tot stand in de context van een groter geheel. Allerlei ontwikkelingen in 
de gemeente, de regio en het land hebben invloed op de keuzes die gemaakt worden.

2.1 Begroting 2016

In de begroting 2016 van Veldhoven staan vier doelen benoemd op het terrein van wonen. 
Kort samengevat gaat het om het volgende:

1. Regionaal bouwperspectief.
Veldhoven bouwt in overeenstemming met de demografische ontwikkelingen en de 
marktvraag en stemt af met de regio.

2. Woningcorporaties
De maatschappelijke rol van de corporaties wordt erkend. Met hen worden afspraken 
gemaakt over hun rol bij beheren, herstructureren en (door)ontwikkelen van 
bestaande en nieuwe wijken.

3. Woningbouw
Het streven is een evenwichtige verdeling van huur en koop, met als uitgangspunt 
290Zo sociale woningbouw. Er wordt speciale aandacht gevraagd voor zorgwoningen, 
woningen voor drie generaties, levensloopbestendigheid van de voorraad en 
woningen voor de midden-huurgroepen.

4. Starters
Deze doelgroep wordt bediend door ze maximaal gebruik te laten maken van de 
startersleningen of alternatieve instrumenten (als budget voor startersleningen op is), 
het stimuleren van CPO-projecten in Zilverackers en door met corporaties afspraken 
te maken over introductie van varianten voor ’directe huur'.

2.2 Regionale samenwerking

Veldhoven hecht aan haar eigen identiteit en is zich tevens terdege bewust van haar positie 
in de regio. In de stadsvisie wordt dit als volgt verwoord. "Een sterke regio is goed voor 
Veldhoven en een sterk Veldhoven heeft veel te bieden aan de regio. Als derde gemeente 
qua omvang stelt Veldhoven zich derhalve actief op in de regio. Dit vanuit de vaste 
overtuiging dat een aantal problemen beter, efficiënter en effectiever op een grotere schaal 
opgelost kan worden. De uitdaging bestaat uit het behoud van de balans tussen de belangen
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van lokale gemeenschappen en de belangen van de regio als geheel. Het gaat in beide 
gevallen om belangen die voor een goed woon-, werk- en leefklimaat van onze inwoners en 
bedrijven essentieel zijn. Het dagelijks leven van de Veldhovenaar houdt immers niet op bij 
de gemeentegrens. Ook daarom wil Veldhoven, actief participeren in het regionale 
samenlevingsnetwerk."

Op het vlak van wonen werkt Veldhoven samen op twee regionale niveaus, Metropoolregio 
Eindhoven (voorheen SRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven.
In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) gaan de voornaamste afspraken over het 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma. Hierbinnen is ruimte voor lokale 
inkleuring. Daarnaast is er op SGE niveau een samenwerking tussen gemeenten en 
corporaties met betrekking tot urgentie voor kwetsbare doelgroepen.
Vanuit de Metropoolregio Eindhoven is door de Werkplaats Wonen (triple helix partijen in de 
woningmarkt) in het voorjaar van 2016 een advies neergelegd over hoe gezamenlijk op de 
regionale woningmarkt te opereren; Breken met grenzen: wonen in een complete regio. De 
vervolgstappen (onder andere de Regionale Agenda Wonen verstevigen en de regionale 
woningmarktonderzoeken doorontwikkelen)zijn op 29 juni 2016 door het Regionaal Platform 
(de collegeleden van de 21 regiogemeenten) vastgesteld.

De positie van Veldhoven in de regio wordt versterkt door per onderwerp op het juiste niveau 
afstemming te zoeken met deze verschillende schaalniveaus (Metropoolregio, Stedelijk 
gebied, gemeente).

2.3 De economische crisis

njp*

Zonder een uitputtende economische analyse te 
maken mag het duidelijk zijn dat de crisis die in 
2008 begon ook invloed heeft gehad op de 
woningmarkt. De huizenprijzen zijn flink gedaald, 
waardoor veel eigenaarbewoners een restschuld 
overhielden als ze hun huis zouden verkopen. Dus 
als mensen wilden, maar niet noodzakelijkerwijs 
moesten verhuizen, zetten ze deze stap niet. 
Hierdoor kwam de doorstroming op de koopmarkt in 
een vertraging.
Huurders die een stap naar de koopsector
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overwogen of huurders die binnen de huurwoningmarkt zouden willen verhuizen, deden dit 
vaak niet vanwege de onzekere economische situatie. Hierdoor kwamen minder 
huurwoningen vrij.
Nu, acht jaar na het uitbreken van de economische crisis, trekken de economie en de 
woningmarkt weer aan.
De kijk op wonen is wel enigszins veranderd. Consumenten hebben hun blik meer dan 
voorheen gericht op huurwoningen in de vrije sector (vanaf C 711 tot ongeveer C 900), 
omdat koopwoningen om diverse redenen (onder andere door aangescherpte 
hypotheekregels) voor minder mensen bereikbaar zijn geworden. Daarnaast lijkt het 
ideaalbeeld om aan het eind van de wooncarrière die ruime vrijstaande villa te hebben, te 
vervagen. Wat daarbij ook een rol speelt is dat de rijksoverheid de mogelijkheden voor het 
verkrijgen van een hypotheek heeft beperkt.
In de sociale huursector heeft de minister de verhuurdersheffing ingevoerd, waardoor 
corporaties minder financiële mogelijkheden hebben om te investeren in het vastgoed en bij 
te dragen aan leefbaarheid.

2.4 Woningwet 2015

Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht gegaan. De woningwet geeft onder andere 
kaders waarbinnen een corporatie vastgoed mag ontwikkelen en diensten kan aanbieden.
De gemeenten krijgen weer een prominente rol in de volkshuisvesting. De gemeente kan in 
haar woonbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporatie volgens haar dient te 
presteren. De woningcorporatie doet binnen die kaders een voorstel (een 'bod'). Dit voorstel 
vormt de basis voor het gesprek over prestatieafspraken tussen de gemeente, de 
woningcorporatie en de huurdersvertegenwoordiging (lokale driehoek). Dat leidt tot 
prestatieafspraken waaraan de drie partijen elkaar kunnen houden.

Voortvloeiend uit de woningwet is een aantal andere wet- en regelgeving ontstaan, waarmee 
eisen worden opgelegd aan de sociale huursector. Dit betreft onder andere:

v Ander woningwaarderingsstelsel: de WOZ wordt meegeteld in de puntenwaardering. 
v Passend toewijzen: sociale huurwoningen moeten toegewezen worden aan huurders 

met een inkomen dat past binnen de inkomensgrenzen van de huursubsidie. 
v Inkomens gerelateerde huurverhoging: hogere inkomens kunnen een hogere 

huurverhoging krijgen dan lagere inkomens. 
v De mogelijkheid om huurcontracten voor bepaalde tijd in te zetten, waarna bij 

inkomensstijging het huurcontract wordt ontbonden.
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3 Welke ontwikkelingen zijn van belang
Veel ontwikkelingen zijn van invloed op de woningmarkt. Hieronder zijn de belangrijkste 
geschetst.

3.1 Demografische ontwikkelingen

Leeftijdsontwikkeling1

Veldhoven wijkt niet af van de landelijke trend in prognose van de leeftijdsontwikkeling met 
een toename van het aandeel 55-plussers en een afname van het aandeel in de 
leeftijdscategorieën 0-14 jaar en 30-54 jaar.

0-14 jaar

29 jaar

54 jaar

55-64 jaarcl 15
74 jaar

Figuur 1: prognose leeftijdsontwikkeling; aandeel leeftijdscategorie in percentage van totaal

1 Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2014' (vastgesteld okt. 2014)
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In 2015 was het percentage 75-plussers in Veldhoven 8,40Zo. De prognose laat zien dat dit 
percentage toeneemt tot 130Zo in 2030. Zie figuur 1.
Het aandeel 30-54 jarigen neemt in Veldhoven tussen 2014 en 2030 af van 34,70Zo naar 
29,70Zo.

Huishoudensontwikkeling1

De totale bevolking en het aantal huishoudens neemt de komende jaren nog iets toe, maar 
de toename vlak af na 2025. De gemiddelde huishoudensgrootte daalt van 2,27 personen 
per huishouden naar 2,13 personen.
Van grote invloed op de woningmarkt is de toename van het aantal eenpersoons
huishoudens. Die worden gevormd door ouderen wiens partner is weggevallen, door 
jongeren die langer alleenstaand blijven voordat ze een gezin vormen en door 
samenwonenden die uit elkaar gaan. (zie tabel 1)
In de periode 2014 - 2030 neemt naar verwachting het aantal eenpersoonshuishoudens 
toe van 5.820 naar 7.410, deze vormen in 2030 ruim 350Zo van het totaal aantal 
huishoudens.
In diezelfde periode neemt het aantal samenwonenden met kinderen af met van 5.655 naar 
5.400; dit is dan 25,9Z van het totaal aantal huishoudens.

2015 2030
Zo eenpersoonshuishoudens 30,7Z 35,5Z

Zo samenwonenden zonder kinderen 34,0Z 32,7Z
Zo samenwonenden met kinderen 29,2Z 25,9Z
Zo eenouder gezinnen 5,6Z 5,5Z
Zo overige huishoudens 0,4Z 0,4Z

Tabel 1: prognose huishoudensontwikkeling in percentage van totaal aantal huishoudens

Wonen en zorg

De vraag naar woningen voor mensen met een zorgvraag neemt de komende jaren toe. 
ABF Research heeft in november 2014 een rapport uitgebracht over vraag en aanbod naar 
woningen in Zuidoost Brabant voor mensen met een mobiliteitsbeperking tussen nu en 
2025.
Voor mensen met een lichte mobiliteitsbeperking zijn er voldoende aangepaste woningen. 
In 2025 zal nagenoeg in alle gemeenten -zonder ingrijpen- een tekort ontstaan aan 
woningen voor mensen met een zware mobiliteitsbeperking.
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Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouderen die nog fit en gezond zijn, nauwelijks bereid zijn 
te investeren in aanpassingen aan de woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
Deze maatregelen associëren zij vaak met ouderdom en beperkingen en daar willen ze niet 
mee geconfronteerd worden.

Conclusies

z De komende jaren neemt het aantal ouderen en het aantal eenpersoonshuishoudens 
toe. Deze eenpersoonshuishoudens bestaan voor een groot gedeelte uit ouderen. 

z De gemiddelde leeftijd neemt nog steeds toe en hoe ouder men wordt hoe groter de 
kans dat meer en langer zorg aan huis nodig is. 

z De vraag is of bestaande woningen hiervoor voldoende aanpasbaar zijn. Het is
noodzakelijke om woningtypen aan de voorraad toe te voegen die geschikt zijn voor 
alleenstaanden en bewoners met een zorgvraag.

3.2 Ontwikkelingen op de woningmarkt

Betaalbaarheid

Door woonstichting ’thuis is in 2013 opdracht gegeven voor een onderzoek naar de 
betaalbaarheid van het wonen. Het blijkt dat de primaire doelgroep in de huursector, de 
eenoudergezinnen en de alleenstaanden, de hoogste woonquote2 heeft, namelijk 430Zo. Dit 
zijn de gezinnen die rond moet komen met één inkomen. De gemiddelde woonquote in de 
huursector is 370Zo.
In de koopsector hebben eenoudergezinnen de hoogste woonquote: 410Zo. De groep ouderen 
boven 74 jaar wonend in een koopwoning heeft de laagste woonquote, namelijk 160Zo. Dit 
hangt onder meer samen met het feit dat veel van de huidige ouderen hun hypotheek al 
heeft afgelost.

Landelijk onderzoek in 2013 door Rigo toont ook aan dat de woonquote het hoogst is bij de 
laagste inkomensgroepen.
Het WoON onderzoek3 uit 2016 laat zien dat in de huursector onder de liberaliseringsgrens 
de huurquote de laatste jaren stijgt.

2 Woonquote is het geheel aan woonlasten(huu^aflossing en rente, energie, water, heffingen en belastingen) 
ten opzichte van het inkomen
3 Driejaarlijks onderzoek door CBS naar woonsituatie en -wensen van Nederlandse bevolking
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Een kwart van de woningvoorraad in Veldhoven is in bezit van corporaties. In bijlage 3 is een 
overzicht opgenomen van de locaties van het corporatiebezit in Veldhoven.
Van deze voorraad heeft 830Zo een huur onder de tweede aftoppingsgrens. In figuur 2 
weergegeven in de donkerblauwe, rode en groene vlakken. Dit is de grens waarbij drie- of 
meerpersoonshuishoudens nog in aanmerking komen voor huurtoeslag.
50Zo van de voorraad heeft een huur boven de liberaliseringsgrens. Boven deze grens komen 
huishoudens niet in aanmerking voor huursubsidie. In bijlage 1 staat een actueel overzicht 
van die huurprijsgrenzen; deze worden jaarlijks door de minister vastgesteld.

60Zo

130Zo

590Zo

m kwaliteiskortingsgrens 

tot eerste aftoppingsgrens 

tot tweede aftoppingsgrens 

tot liberaliseringsgrens 

boven liberaliseringsgrens

Figuur 2: verdeling naar huurprijzen van sociale sector (peildatum 1-7-2015)

De huurwoningvoorraad in Veldhoven is goedkoper dan het landelijk gemiddelde. Landelijk 
valt 640Zo onder tweede aftoppingsgrens en 90Zo boven de liberaliseringsgrens. Dit is 
overigens ook de grens waarboven corporaties slechts onder strikte voorwaarden mogen 
bouwen.

In Veldhoven valt ongeveer 460Zo4 de woningvoorraad in de categorie sociale sector, koop en 
huur. Dit zijn woningen met een huur onder de liberaliseringsgrens en een koopprijs lager 
dan C 195.000.
Tevens heeft 464Z van de huishoudens een inkomen waarmee ze in aanmerking komen voor 
een sociale huurwoning. Dit is een inkomen tot C 38.950 (prijspeil 2016). Zie figuur 11 op

4 Sociale Woningvoorraad en doelgroep in Zuid-Oost Brabant; MRE, juli 2016
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pagina 37.
Van de huishoudens met een inkomen lager dan C 38.950 woont ongeveer 520Zo in een 
sociale huurwoning. De andere helft heeft óf een woning gehuurd in de particuliere sector, óf 
heeft een koopwoning. In dit laatste geval kunnen dit AOW-ers zijn die hun hypotheek 
grotendeels hebben afgelost.

Beschikbaarheid

Woningzoekenden die op de sociale huurmarkt zijn aangewezen en die weinig of geen 
inschrijftijd hebben, hebben een moeilijke positie op de huidige woningmarkt. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om starters, arbeidsmigranten, jongeren vanuit de jeugdzorg, pas 
afgestudeerden, maar ook om mensen die gaan scheiden en niet in aanmerking komen voor 
urgentie. In Veldhoven is de gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie van een sociale 
huurwoning 8 jaar, uiteenlopend van 1 maand tot 20 jaar. Hier laat zich het onderscheid zien 
tussen actief en passief woningzoekenden. Het kan dus zijn dat iemand met een 
inschrijfduur van 8 jaar die een woning krijgt toegewezen, pas enkele jaren actief aan het 
zoeken is. De inschrijfduur blijft een punt van aandacht.
Rigo heeft in mei 2016 een rapport5 uitgebracht met de resultaten van het onderzoek naar 
wachttijden in de sociale huursector. De gemiddelde inschrijfduur neemt volgens Rigo toe 
doordat veel mensen hun inschrijfduur opsparen om later een populairdere woning te 
kunnen krijgen. Woningzoekenden kunnen eerder een woning krijgen wanneer ze genoegen 
nemen met een bescheiden woning.

Woningbouwprogrammering

De dynamiek op de woningmarkt hangt samen met veel factoren, zoals het financieel- 
economisch perspectief van potentieel woningzoekenden, het veranderende wensenpatroon, 
de demografische ontwikkelingen, de ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving en 
de grote toename van vluchtelingen sinds 2015. Voor een deel laten deze ontwikkelingen 
zich moeilijk voorspellen. Tegelijkertijd zorgen deze ontwikkelingen ook voor een andere 
marktvraag.
In de prognoses van de provincie worden de ontwikkelingen zoveel mogelijk verwerkt. De 
afspraken over de woningbouwprogrammering die op het moment van dit schrijven worden 
gemaakt tussen de provincie en het Stedelijk Gebied, staan in het licht van de veranderende 
vraag. Meer flexibiliteit in kwaliteit, in prijs en in aantallen is noodzakelijk. Er moet ook 
ruimte zijn om in bestaande woningvoorraad tegemoet te komen aan de herstructurerings-

5 Wachten, zoeken en vinden. Hoe lang duurt het zoeken naar een sociale huurwoning. Rigo, mei 2016
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en transformatieopgaven. In het najaar van 2016 wordt een nieuwe 
woningbouwprogrammering verwacht die meer ingaat op kwaliteit dan op kwantiteit.

Woonwensen6

Er is een reële vraag naar middeldure7 koop en huur, blijkt uit het rapport Woonbehoefte 
Veldhoven. In dit onderzoek zijn de woonwensen verwerkt van mensen die hebben 
aangegeven serieuze plannen te hebben om binnen vijf jaar te verhuizen.
Zij die een koopwoning zoeken, zoeken die in 307o van de gevallen in het middeldure 
segment. Ruim 257o van de mensen die naar een huurwoning willen verhuizen, willen een 
woning in het middeldure segment. (Zie figuur 4)
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Figuur 3: huidige situatie eigendom en prijs Figuur 4: woonwensen eigendom en prijs

Er is een groep woningzoekenden die gezien de hoogte van het inkomen (te hoog) niet in 
aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar ook geen hypotheek kan krijgen

6 Gemeentelijke rapportage woonbehoefte onderzoek Zuidoost Brabant, januari 2014
7 Koop tussen C 195.000 en C 337.000 en huur tussen kwaliteitskortingsgrens en liberalisatiegrens
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vanwege het ontbreken van een vaste baan in loondienst. Dit zijn de mensen die 
aangewezen zijn op huurwoningen boven de liberaliseringsgrens (ook wel ’vrije sector' 
genoemd of 'dure huur' in de terminologie van Zuid-Oost Brabant). Deze vraag is in 
Veldhoven ongeveer 127o. De voorraad bestaat voor 87o uit dure huur. (zie figuur 3 en 4)
De vraag naar huurwoningen in alle prijssegmenten (427o) is groter dan het aanbod 
huurwoningen (337o) in Veldhoven.

De vraag naar een meergezinswoning in de huursector is beduidend groter dan het aanbod 
dat Veldhoven heeft (zie figuren 5 en 6) Deze woonwens zal deels ingegeven zijn doordat 
ouderen gelijksvoers willen gaan wonen. Het is voorstelbaar dat de wens dan ook uit kan 
gaan naar een grondgebonden eenlaagse seniorenwoning (bungalow, patiowoning). Maar ook 
van dit type is het aanbod niet groot. Om het goede aanbod te bouwen, is verdieping van dit 
onderzoek nodig.

707o 707o
6307o

6007o 6007o

507o
507o 507o

4007o 4007o
3207o

307o 307o
2107o

2007o 207
127

87107 10757

07 07
egw mgw 

KOOP
egw mgw 

HUUR
egw mgw 

KOOP
egw mgw 

HUUR

Figuur 5: huidige situatie naar eigendom en type Figuur 6: woonwensen naar eigendom en type 

De wensen van woningzoekenden gaan ook uit naar een suburbaan woonmilieu. Huis met
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tuin in een kleinschalige buurt, met voorzieningen om de hoek, vanwege tijdsbesparing en 
omdat men graag zelfredzaam is. Daarnaast wil iedereen, ongeacht het type woonmilieu dat 
men wenst, dat de buurt veilig is en een thuisgevoel geeft.

Kenniswerkers, arbeidsmigranten en statushouders

Eindhoven en Veldhoven herbergen grote internationale bedrijven, met veel internationale 
werknemers. Tussen 2007 en 2012 is in de Metropoolregio Eindhoven een verdrievoudiging 
van het aantal internationale kenniswerkers8 geconstateerd, van 1000 naar 3000. De 
verwachting was dat deze stijging doorzet, maar recentere cijfers zijn niet beschikbaar. In 
2013 woonden in Veldhoven 540 kenniswerkers. Ruim tweederde van hen woont in een 
duurdere huurwoning met een WOZ van meer dan C 200.000.
Een andere groep internationale werknemers zijn de arbeidsmigranten. Dit is de groep die 
een lager inkomen heeft dan C 38.000. Kenmerkend is dat zij enkele maanden in Nederland 
werken, dan enkele maanden terug gaan naar het land van herkomst om vervolgens weer 
naar Nederland te komen voor werk. Een steeds groter aandeel besluit echter om langere tijd 
in Nederland te blijven of zich permanent te vestigen. Arbeidsmigranten zijn afkomstig uit 
Midden- en Oost-Europese landen en worden ook wel moe-landers genoemd. Van deze groep 
woont 937 in een huurwoning, met een WOZ waarde van veelal lager dan 
C 200.000.

Door grote toename van het aantal vluchtelingen dat moet worden gehuisvest in de AZC's is 
de druk op het toewijzen van woningen aan statushouders nog groter geworden. Zodra zij 
regulier gehuisvest kunnen worden komen er opvangplaatsen in AZC's vrij.
In 2016 heeft Veldhoven de taakstelling om 112 statushouders te huisvesten en het 
wegwerken van de achterstand uit 2015. In 2017 zal die taakstelling naar verwachting met 
circa 507 toenemen. Een inschatting voor de jaren erna is niet te maken.

Conclusies

z De woonquote blijkt het hoogst onder de huishoudens die met één inkomen rond 
moeten komen. Het aandeel alleenstaanden (waaronder statushouders) en 
eenoudergezinnen neemt de komende jaren toe en daarmee dus het aantal 
huishoudens met een zeer hoge woonquote.

z De omvang van de sociale voorraad in de koop- en huursector (4607o) strookt met het 
aandeel huishoudens (467) dat ervoor in aanmerking komt. 

z In Veldhoven is 287 van de woningvoorraad een dure woning (WOZ waarde boven

8 Hoogopgeleiden met een inkomen boven C 38.000 (k 30 jaar) dan wel boven C 52.000 (>30 jaar)
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C 337.000) en de vraag ernaar is ongeveer 30oZo (volgens rapport Woonbehoeften in 
Veldhoven; 2014).

v De totale vraag naar huurwoningen in alle prijssegmenten (420Zo) is groter dan de 
voorraad huurwoningen (330Zo) in Veldhoven. 

v Een knelpunt zit in het aanbod van de verschillende woningtypen, dat komt niet 
tegemoet aan de vraag. Er is een grote vraag naar gelijkvloerse woningen. 

v Gezien deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om
" de sociale woningvoorraad op een peil te houden dat de aan de vraag van de 

doelgroep kan worden voldaan,
" woningtypen toe te voegen die beter voldoen aan de vraag,
" met innovatieve projecten een breder, flexibel aanbod te creëren.

3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen

Extramuralisering van de zorg

Burgers in dit land worden steeds 
meer gestimuleerd om buiten 
instanties om zelf hun zorg en welzijn 
te organiseren, dus meer beroep te 
doen op buren, familie en vrienden. 
Het aantal bedden in verzorgings- en 
verpleeghuizen neemt af waardoor 
ouderen, mensen met een beperking 
en zij die psychosociale hulp nodig 
hebben steeds langer zelfstandig 
blijven wonen. Niet alle woningen zijn 
geschikt om aan te passen voor zorg 
op maat. Het kan dus voorkomen dat 
een zorgbehoevende een andere 
zelfstandige woning moet betrekken 

die beter past bij - of aan te passen is aan - de persoonlijke zorgbehoefte. Professionals zien 
echter nu al dat ouderen die noodgedwongen moeten verhuizen geen geschikte woning 
vinden.
Daarnaast constateren zij dat er geen geschikt aanbod is voor jongeren die 18 jaar worden 
en vanuit de jeugdzorg zelfstandig moeten gaan wonen.
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Mensen met psychosociale problemen moeten ook steeds langer zelfstandig in de wijk blijven 
wonen, wat een druk legt op de leefbaarheid in wijken. Dit zijn ook vaak mensen die 
aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Volgens Aedes9 zag driekwart van de 
woningcorporaties in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. 
Verward gedrag zorgt voor schrijnende situaties voor de huurders zelf, zoals vereenzaming 
en vervreemding, maar het leidt soms ook tot overlast in de woonomgeving (en daarmee 
gepaard gaande kosten), zoals geweld tegen buren, geluidsoverlast, nachtelijke overlast door 
paniekaanvallen of psychosen, brandstichting of andere schade aan de woning. 
Woningcorporaties in Veldhoven geven aan dat deze trend ook hier is te zien.

Burgerinitiatieven

Vanuit de maatschappij komen steeds meer innovatieve initiatieven die bijdragen aan het 
karakteristiek van wijk en aan een levendige, sociaal veilige woonomgeving. Voorbeelden zijn 
collectieve initiatieven met betrekking tot duurzaamheid, CPO projecten, ouderen die samen 
in een pand (school, klooster, kerk) willen wonen om voor elkaar te kunnen zorgen, een 
afgesloten woondomein met privatisering van openbare ruimte, de ZZP-er die van huis uit 
werkt wat een alternatieve plattegrond vraagt dan de traditionele eengezinswoning. Vaak 
staat wet- en regelgeving (een snelle realisatie van) deze initiatieven in de weg. In de 
participatiebijeenkomsten is nadrukkelijk gevraagd deze initiatieven te ondersteunen en 
mogelijk te maken door regels minder strikt toe te passen.

Leefbaarheid
De respondenten van de enquête voor de wijkatlas 201410 waarderen hun wijk gemiddeld 
met het rapportcijfer 7,5. Dit is even hoog als voorgaande jaren. De onderlinge verschillen 
tussen de wijken zijn minimaal.
De sterkste punten die worden genoemd zijn groen, voorzieningen, rust en bewoners in de 
wijk. Als grootste problemen in de wijk worden genoemd groen, verkeer, honden/katten (i.c. 
hondenpoep), parkeren en begaanbaarheid. Opvallend is dat over het groen in de wijken de 
meningen nogal verschillen. 220Zo van de respondenten vindt groen een zwak punt en 280Zo 
vindt het juist een sterk punt.
Het blijkt dat inwoners van Veldhoven het samenleven in de wijk van vergelijkbare kwaliteit 
vinden als in voorgaande jaren. Het merendeel zegt zeer gehecht te zijn aan de wijk en er 
prettig te wonen (9407o).

9 Landelijke koepel van woningcorporaties
10 De wijkatlas 2016 is op het moment van dit schrijven nog een conceptversie.
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De laatste jaren loopt het aandeel van de bewoners dat zegt zich verantwoordelijk te voelen 
voor hun wijk terug van 770Zo in 2008 tot 620Zo in 2014. Redenen die werden gegeven waren 
onder andere de eigen situatie (bijvoorbeeld gezondheid), tijdgebrek en ’dat is niet nodig'.
Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet is sinds 2010 gedaald van 340Zo naar 300Zo.

Uit de conceptversie van de wijkatlas 2016 blijkt dat de algehele wijkwaardering is gestegen 
naar 7,6. Cijfers op onderdelen zijn nog niet beschikbaar.

Conclusies

^ Er komt veel op de wijken af: grote aantallen statushouders, ouderen, gehandicapten, 
psychosociaal zwakkere bewoners die zelfstandig blijven wonen en innovaties die een 
plek in de buurt gaan vinden.

^ Het ontbreekt nu al aan voldoende geschikte woningen voor mensen die moeten 
verhuizen omdat ze zorg aan huis nodig hebben.

^ Mensen zijn tevreden over hun wijk en het samenleven met hun buren.
^ Er is een afname in inzet voor vrijwilligerswerk en het verantwoordelijkheidsgevoel 

voor de wijk, terwijl de participatiesamenleving juist uitgaat van vrijwillige inzet van 
mensen voor hun medemens.

^ Door die afname van betrokkenheid met de wijk en de toename van kwetsbare 
groepen in de wijken kan de balans de verkeerde kant opslaan. Aandacht van 
professionals voor de wijken blijft van belang.
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4 Veldhoven - positie in de regio
De ontwikkelingen in Veldhoven kunnen niet los worden gezien van de positie binnen - en de 
relatie met de regio.
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De Metropoolregio Eindhoven kent 
een gevarieerde
verstedelijkingsstructuur. De regio 
is verdeeld in vier subregio's, het 
Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE), de A2 gemeenten, de Peel 
en de Kempen.
De sterke economische regio 
heeft sterke woonmilieus nodig. 
Door de combinatie van centrum
stedelijke, groenstedelijke, dorpse 
en landelijke kwaliteiten kan de 
Metropoolregio dit bieden.

Figuur 7: de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven

4.1 We zien dat....

Regiogemeenten zijn complementair
De gemeenten in de regio zijn aanvullend op elkaar en onderscheidend van elkaar. Zo kunnen 
zij een compleet woningmarktaanbod bieden in de levenscyclus van burgers.
De stad Eindhoven heeft mede door de aanwezigheid van hogescholen en universiteit een 
aantrekkende werking op (hoogopgeleide) jongeren vanuit de hele regio, maar ook uit de rest 
van het land. Als deze jongeren een gezin starten of zich anderszins willen settelen, dan 
vinden ze vaak een plek in de randgemeenten zoals Veldhoven. De ligging van Veldhoven, 
grenzend aan Eindhoven, maakt de overstap minder groot. De volgende stap kan die naar 
een kleinere gemeente in het landelijke gebied zijn, met ruimte en luxere kavels. Suburbaan 
wonen stijgt in populariteit.

Keuzes maken; woonvisie 2016 e.v. definitief 21



Veldhoven onderscheidt zich van andere regiogemeenten omdat ze de 'best of both worlds' 
heeft. Enerzijds oude dorpslinten met het bijbehorende dorpse woonmilieu en uitloop naar 
het landelijk gebied. Anderzijds een stedelijk woonmilieu met een hoog voorzieningenniveau 
voor een stad van deze omvang. Veldhoven heeft binnen de gemeentegrenzen een 
zwembad, een theater, het City Centrum met een diversiteit aan winkels en een bioscoop. De 
hoogstedelijke voorzieningen in Eindhoven liggen ook nog eens op fietsafstand.

Eindhoven en Veldhoven herbergen veel grote internationale bedrijven, met hoogopgeleide 
werknemers uit diverse landen. De aanwezigheid van kenniswerkers is noodzakelijk om het 
aantal vacatures, dat blijft groeien, in de technische sectoren op te vullen. Het creëren van 
een aantrekkelijk werk- en leefklimaat wordt steeds belangrijker om ook deze mensen aan 
een regio te binden.

De explosieve groei in de regio is ten einde; de huishoudenstoename vlakt na 2025 af. De 
provincie en het Stedelijk Gebied werken op dit moment aan een woningbouw- 
programmering die aansluit op deze ontwikkeling, maar die zeker ook een kwalitatieve 
component in zich heeft en ruimte biedt voor maatwerk per gemeente.

4.2 Dus we zetten in op...

Kwalitatieve toevoegingen
De nieuwe ruimtelijke koers van Veldhoven biedt de mogelijkheid voor kwalitatieve 
toevoegingen in bestaand gebied door herstructurering of transformatie van bestaand 
(leegstaand) vastgoed11, maar laat ook ruimte voor verdunning en toevoegen van groen of 
parkeren. Groeien in inwonersaantal is geen doel op zich. Beide kwaliteiten van Veldhoven 
(het stedelijke voorzieningenniveau en de dorpse woonwijken) kunnen nog versterkt worden.

De gemeente is toekomstbestendig en zet in op duurzaamheid in de breedste zin van het 
woord. Naast een energiezuinige woningvoorraad is er ook ruimte voor biodiversiteit in 
groene wijken. De stad wordt klimaatbestendig om de schommelingen in het klimaat (steeds 
meer korte hevige regenbuien en dagen met tropische temperaturen) goed op te kunnen 
vangen. 11

11 De Gemeente Veldhoven werkt op dit moment aan een inbreidingsvisie waar onder meer ingegaan wordt op 
transformatie in relatie tot bestaande en nieuwe woningbouw.
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Veldhoven is aantrekkelijk voor de kenniswerkers die voor langere tijd (de gemiddelde 
woonduur is 8 jaar) in Nederland wonen, want zij komen veelal met hun gezin. Veldhoven 
heeft voldoende ruim opgezette wijken waar het voor gezinnen met kinderen prettig wonen 
is. Veel van deze mensen zijn gewend te reizen, dus de geringe afstand tot de hoogstedelijke 
voorzieningen in Eindhoven is geen probleem. Veldhoven ontwikkelt geen specifiek beleid op 
het vlak van wonen voor deze groep; die vindt zelf haar weg wel.

4.3 Dat doen we door...

Woningbouwprogrammering
Veldhoven zet in op de ontwikkeling van Zilverackers, te beginnen bij het eerste dorp 
Huysackers. Op het moment van dit schrijven liggen er plannen om daar vanaf 2018 
ongeveer 500 woningen te bouwen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de 
nieuwe woningbouwprogrammering wellicht gaat bieden om in te kunnen spelen op actuele 
ontwikkelingen in bestaande wijken. Hier kan de voorraad aangepast worden aan de 
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en kan op sommige plekken 
stedenbouwkundige kwaliteit door verdunning worden toegevoegd.

Aanvullend zijn
Bij het ontwikkelen van woonmilieus wordt ook duidelijk gekeken naar wat aanvullend is op 
de bestaande milieus in de omliggende gemeenten. Als Veldhoven dezelfde woonmilieus gaat 
ontwikkelen als Eindhoven heeft dat geen toegevoegde waarde. Sterker nog, voor de 
woningzoekenden maakt het dan niet uit of zij in Eindhoven of in Veldhoven gaan wonen. 
Veldhoven voegt met het plan Huysackers een nieuw dorps woonmilieu toe aan de westrand. 
Het wordt een wijk met een duidelijke dorpse uitstraling en een uitloop naar het landelijk 
gebied. Kenmerkend in de stedenbouwkundige opzet is de laagbouw, korte straatjes, een 
diversiteit aan woningtypen en enkele voorzieningen.

Wat voor wonen geldt, geldt ook voor het voorzieningenaanbod: dit is aanvullend op 
voorzieningen in de rest van de regio. De voorzieningen die Veldhoven ontwikkelt, moeten 
passen binnen het schaalniveau van Veldhoven. Deze zijn daarom gericht op de doelgroepen 
die Veldhoven aantrekkelijk vinden, zoals de gezinnen met kinderen, ouderen die rustig 
willen wonen en de alleenstaanden zonder stedelijk leefstijl.

Samenwerking
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Veldhoven participeert actief in Werkplaats Wonen en Werkplaats Werken van de 
Metropoolregio, waar initiatieven in de regio worden afgestemd.
Het advies van de Metropoolregio ("Breken met grenzen") krijgt een vervolg door onder 
meer een woningmarktonderzoek. Veldhoven gaat hieraan actief meewerken door mede te 
bepalen wat er uitgevraagd wordt. Dit kan een nadere verdieping worden op wat in deze 
woonvisie al is aangestipt. Daarna kunnen nog beter onderbouwde keuzes worden gemaakt.

4.4 Samen met...

Oirschot í Best } Son en
Breugel

Eindhoven
Geldrop-
Mierlo

Veldhoven

Waalro

Figuur 8: de subregio Stedelijk Gebied Eindhoven

De regionale samenwerking vindt 
plaats met de 21 gemeenten van 
de Metropoolregio Eindhoven en 
met de negen gemeenten in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE).
Bij deze samenwerkingen ligt de 
prioriteit voor Veldhoven binnen 
de SGE.
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5 Wonen - de mens centraal
De woonvisie Veldhoven is geen doel op zich. Het beleid van de gemeente is gericht op het 
realiseren van een woonomgeving waarin mensen een thuis kunnen vinden en zowel het 
individu als de gemeenschap tot bloei kunnen komen. Niet iedereen heeft dezelfde 
woonwensen met betrekking tot de woning, de omgang met buren, de woonomgeving en de 
wijze waarop men hiervan gebruik maakt.
Dit vraagt een woonvisie die niet alleen ingaat op de technische kanten van het wonen, maar 
ook op de sociaal-maatschappelijke kant ervan.

5.1 We zien dat...

Kwaliteit
Veldhoven is ontstaan door het aaneengroeien van oude dorpskernen. De bij deze kernen 
behorende karakteristieken en beleving is overeind gebleven. Veldhoven is een sterk 
verstedelijkte gemeente, maar kent nog steeds typische dorpse kwaliteiten. Dit kenmerkt 
zich door verbondenheid, veiligheid, verscheidenheid, bekenden in de buurt, veel 
verenigingen en overzichtelijke buurten.
Daarnaast heeft Veldhoven ook een aantal wijken die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige 
eeuw zijn gebouwd. Die hebben minder dorpse kwaliteiten, maar wel ieder hun eigen 
identiteit. Dit blijkt uit het gegeven dat in het algemeen inwoners uit de ene wijk absoluut 
niet in een andere willen wonen.
Waar de dorpskernen en de nieuwe woongebieden veel kwaliteit bezitten, hebben de wijken 
uit de jaren '50 tot en met '80 dat vaak minder, vanwege de homogene opzet en/of de 
slechte bouwkwaliteit en/of de hoge bebouwingsdichtheid. Het autobezit is de afgelopen 
decennia bijvoorbeeld fors toegenomen, waardoor er in de oudere wijken onvoldoende 
parkeerruimte is. Stedenbouwkundig zijn enkele van de naoorlogse wijken toe aan een 
herstructurering. Het groen in de wijk staat onder druk van inbreidingswensen, terwijl de 
groene lobben tussen de wijken en het groen in de wijken juist versterkt moeten worden 
voor een aangename woon- en leefomgeving. Er is meer licht en lucht nodig in de wijken.

Identiteit
In sommige wijken lijkt geen sociale cohesie te bestaan. Echter, bij diepte-interviews in het 
kader van de wijkvisies Cobbeek en d'Ekker blijkt wel degelijk dat de mensen in de straat 
elkaar kennen en de buren elkaar helpen. De corporaties hebben de ervaring dat dit in veel 
wijken zo is. Professionals kijken met een bepaalde bril naar wijken en hebben beelden van
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hoe de participatiesamenleving eruit moet zien, maar de werkelijkheid ziet er genuanceerder 
uit en is veel complexer.
Het breed gedragen streven dat in de participatiebijeenkomsten en uit de e-mail reacties 
naar voren is gekomen, is dat in elke wijk iedereen moet kunnen wonen. Toch is het niet 
realistisch te denken dat elke wijk zich leent voor elke doelgroep. Denk aan de student op 
kamers die liever in een grootstedelijk milieu in de stad wil wonen, dan aan een dorpslint in 
Veldhoven, of aan de jonge tweeverdieners die een diversiteit aan voorzieningen in hun 
woonomgeving willen hebben en daarom niet zullen kiezen voor een buitenwijk met louter 
woningen.

Een ander punt dat in de 
participatiebijeenkomsten werd 
ingebracht is dat bewoners graag trots 
op hun buurt en wijk willen zijn. 
Daarvoor is het nodig dat inwoners 
allereerst tevreden zijn met hun woning 
en woonomgeving. Een sterke identiteit 
van een wijk, die onderscheidend is en 
voor de buitenwereld herkenbaar, 
draagt daar ook aan bij. Identiteit van 
een wijk is een combinatie en 
wisselwerking van architectuur, 
stedenbouw, aanwezige voorzieningen, 
hoeveelheid en soort groen, mate van 

onderhoud, hoe bewoners met elkaar omgaan, sociaal-economische positie van bewoners, 
hoe levendig het op straat is en op welke momenten van de dag, etc.

Steeds meer kwetsbare mensen moeten in reguliere woningen blijven wonen, waarbij 
professionele zorg en ondersteuning niet altijd direct voorhanden is. Dit vraagt een woning
en voorzieningenaanbod dat daar op in kan spelen.
In de komende jaren worden steeds meer statushouders gehuisvest. Het maatschappelijke 
klimaat is momenteel dusdanig dat dit proces zeer zorgvuldig doorlopen moet worden, 
omdat bewoners denken dat de huisvesting van deze groep ten koste gaat van hun kans op 
een sociale huurwoning.

5.2 Dus we zetten in op...
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Behoud en versterken van kwaliteiten
In een stedelijk gebied is behoud van dorpse kwaliteiten niet vanzelfsprekend. Daar moet 
bewust aan gewerkt worden. De wijken mogen niet losgelaten worden, ook als het goed 
gaat. Een kenmerk van een dorpse samenleving is ’kennen en gekend worden'. Dit geeft 
ruimte voor community building, waardoor gezamenlijke initiatieven kunnen ontstaan, denk 
aan CPO projecten. Deze initiatieven dragen weer bij aan levendigheid en het gevoel van 
eigenaarschap van de woonomgeving.
De inwoners van Veldhoven zijn zeer gehecht aan hun wijk en er is een grote groep die nooit 
zou willen verhuizen naar een andere wijk. Dus als ouderen noodgedwongen moeten uitzien 
naar een andere woning, moeten zij de mogelijkheid hebben om die in hun eigen omgeving 
te vinden. Bestaande wijken bieden niet heel veel ruimte voor toevoeging van woningen, dus 
bij herstructurering of transformatie van bestaand (leegstaand) vastgoed moeten de juiste 
woningen op de juiste plek worden neergezet, uiteraard in relatie tot de stedenbouwkundige 
kwaliteit en identiteit. Corporaties spelen, met name in de wijken waar zij bezit hebben, een 
belangrijke rol daarbij.

Het streven is om elke wijk zijn eigen signatuur uit te laten dragen. Toekomstige 
ontwikkelingen en initiatieven in de wijk vinden in lijn met die identiteit plaats, hierdoor 
wordt de kwaliteit nog verder versterkt. Dit wil ook zeggen dat er keuzes gemaakt moeten 
worden en er af en toe 'nee' zal moeten worden gezegd. Doorzettingsvermogen is nodig. Een 
identiteit neerzetten en bestendigen heeft tijd en consistentie nodig, maar dan ontstaat er 
wel een krachtige wijk.
Krachtige wijken zijn noodzakelijk om kwetsbare bewoners op te kunnen vangen in de wijk. 
Niet alleen letterlijk in hulp bieden, maar ook in absorptievermogen. Dit is een delicaat 
evenwicht en vraagt van professionals veel kennis van de wijk en de bewoners. Hoeveel 
kwetsbare mensen kan een wijk herbergen voordat er onrust ontstaat? Enerzijds onrust van 
zittende bewoners, en anderzijds onrust veroorzaakt door de mensen die op hulp zijn 
aangewezen en niet altijd direct die professionele hulp krijgen.

5.3 Dat doen we door...

Community building
Veel mensen hebben behoefte aan ontmoeting, zonder dat dit direct tot bijeenkomsten in 
een wijkaccommodatie hoeft te leiden. Doordachte inrichting van de buitenruimte draagt bij 
aan de mogelijkheden om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. Elke keer weer 
is bewezen dat als mensen in gesprek raken met elkaar, de vooroordelen snel verdwijnen.

Keuzes maken; woonvisie 2016 e.v. definitief 27



Niet alleen de vooroordelen over iemand die niet in Nederland is geboren, maar ook die ten 
opzichte van die 'vreemde buurman die zijn tuin zo slecht onderhoudt'.
Ontmoeting leidt tot een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de plek 
waar men vaak is.
Er zijn echter ook mensen die wel behoefte hebben aan het samen organiseren van 
activiteiten, maar die niet de kennis en het vermogen hebben iets in gang te zetten. Dit is de 
groep die wel degelijk geholpen is bij proactieve ondersteuning vanuit professionals.

Woonbedrijf heeft op verschillende nieuwbouwlocaties ervaring opgedaan met community 
building door bewoners in een vroeg stadium bij de bouw te betrekken en bij de inrichting 
van de semi-openbare ruimte. Deze methode werkt saamhorigheid in de hand en 
verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar. Het concept van de "zorgsamen buurt"12 is daar een 
goed voorbeeld van.

Burgergericht handelen
De gemeente stimuleert en faciliteert burgerinitiatief dat het woonklimaat versterkt. Het is 
van belang dat professionals niet uitgaan van hoe het zou moeten, maar dat ze laten 
gebeuren wat er gebeurt en daar op aanhaken. Daarom is inzicht in de structuren en het 
niveau van sociale samenhang in de wijken noodzakelijk. Dit vraagt ook een andere manier 
van denken en het loslaten van regels. Kenmerkend is bijvoorbeeld de subsidiestructuur. Nu 
wordt subsidie alleen aan rechtspersonen verstrekt, maar mensen die even samen iets 
ondernemen, richten niet meteen een stichting of vereniging op. Dan is het samen met 
bestaande organisaties zoeken naar mogelijkheden om dit initiatief toch financieel te 
ondersteunen.

Onderscheidende wijken
Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving vraagt een diversiteit in
bevolkingssamenstelling op wijkniveau, voorzieningen afgestemd op de wijk en op de mensen 
die er wonen, ruimte voor eigen initiatieven van bewoners, bedrijven aan huis of in 
kleinschalige bedrijfsunits, goed onderhouden openbare ruimte en woningen en licht en lucht 
in de wijken.
Om de gekoesterde kwaliteit te behouden is het van belang met elkaar te onderzoeken wat 
het woonmilieu en de identiteit is, dit te onderkennen en bijvoorbeeld met een metafoor te 
beschrijven. Dit is al gedaan in Zonderwijk en dat heeft tot veel herkenning geleid.
Alle toekomstige ontwikkelingen en activiteiten worden in overeenstemming met de

12 Concept en proces is ontwikkeld door KilimanjaroWonen
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wijkidentiteit vorm gegeven. Uitgangspunt daarbij is: iedereen kán in de wijk wonen, maar 
niet iedereen wíl er wonen.

Hier zijn vier ontwikkellijnen zichtbaar:
z het versterken van de stedelijkheid in het centrum 
z dorpse woonmilieus koesteren in de oude dorpslinten
z in naoorlogse woonwijken kwaliteit toevoegen door meer licht en lucht te creëren of 

door woningbouw afgestemd op de behoefte 
z een sterk dorps woonmilieu neerzetten in de te ontwikkelen gebieden in Zilverackers

Een wijkvisie is een goed instrument om de identiteit van de wijk in vast te leggen, de 
daarbij behorende keuzes te onderbouwen en dit om te zetten in concrete acties.
Daarnaast maakt de gemeente woonprogramma 's (werktitel) per wijk, waarin vanuit de 
wijkvisies en op basis van objectieve gegevens over de samenstelling van de wijk richting 
wordt gegeven aan sloop, herstructurering en nieuwbouw van woningen in de wijk.

5.4 Samen met...

Wijkvisies worden op initiatief van de wijk gemaakt, waarbij de gemeente nadrukkelijk 
ondersteuning biedt. Ook dragen corporaties, welzijnspartners en gemeente inhoudelijk bij 
aan de totstandkoming van de visies.
De gemeente neemt het initiatief voor deze woonprogramma's per wijk, die in afstemming 
met de wijk en woningcorporaties worden opgesteld.

Participatiebijeenkomst 23 februari 2015
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6 Wonen op maat voor specifieke doelgroepen
Aandacht voor doelgroepen in de woonvisie beperkt zich niet alleen tot de bijzondere 
doelgrepen als mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er komen steeds meer 
doelgroepen die niet zelfstandig goedkope woonruimte kunnen bemachtigen, denk dan aan 
statushouders, urgent woningzoekenden en eenoudergezinnen.
Wat deze groepen gemeen hebben is dat ze vaak een laag inkomen hebben en financieel niet 
in staat zijn voor zichzelf de juiste hulp en ondersteuning te zoeken.

6.1 We zien dat...

Zelfstandig wonen
Het is de wens van burgers om veilig, comfortabel en vooral zelfstandig te kunnen leven in 
hun eigen woonomgeving, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit geldt niet 
alleen voor mensen die vanwege hun leeftijd zorgbehoevend worden, maar ook voor 
jongeren die gehandicapt zijn of met psychisch-sociale problemen kampen. De meeste 
mensen die hulp en zorg nodig hebben, willen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven 
hebben en dus ook zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit is een fundamentele 
behoefte aan individuele vrijheid. Tegelijk staat de kwaliteit en de beschikbaarheid van zorg 
onder druk.
De toename van het aandeel 75-plussers in Veldhoven tot 130Zo van de bevolking in 2030, 
vergroot de vraag naar zorg.

In Veldhoven zijn vijf woonservicezones ingericht (figuur 9) waar woonomgeving en 
voorzieningen afgestemd zijn op bewoners die zorg nodig hebben. De maatschappelijke 
structuurvisie omschrijft een woonservicezone als "een gebied waar iedereen - met of zonder 
beperkingen - zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel kan wonen, doordat hier 
voldoende voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg aanwezig zijn." Het gaat 
om een samenhangend geheel van voorzieningen of activiteiten dat als natuurlijke 
ontmoetingsplek binnen de wijk fungeert. De woonservicezone kan worden gevormd door 
een of meerdere maatschappelijke voorzieningen, maar ook commerciële voorzieningen of 
door voorzieningen in de openbare ruimte. De invulling verschilt per wijk, afhankelijk van de 
omvang en samenstelling van de wijk, de reeds aanwezige voorzieningen en de 
ontwikkelingen die zich voordoen.
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Figuur 9: woonservicezones in Veldhoven. 
Bron: maatschappelijke structuurvisie

Statushouders
De invloed van het grote aantal te huisvesten statushouders laat zich inmiddels gelden; een 
steeds groter deel van de vrijkomende huurwoningen gaat naar deze groep. De reguliere 
voorraad biedt niet voldoende ruimte om iedereen snel te kunnen huisvesten. De provinciale 
bevolkings- en woonbehoefte prognoses houden in ruime mate rekening met het huisvesten 
van statushouders, dus dit zal ook terug te zien zijn in de nieuwe
woningbouwprogrammering. Het is ook mogelijk om met strikte randvoorwaarden flexibele 
en tijdelijke woningen te bouwen die dan niet meetellen in de woningbouwprogrammering.
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6.2 Dus we zetten in op...

Geschikt en betaalbaar wonen
De gemeente Veldhoven faciliteert en stimuleert dat alle inwoners naar vermogen mee 
kunnen doen aan en aansluiting hebben bij de samenleving. De inclusieve samenleving: een 
lokale gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt13.

Sxclusie Separatie integratie

inclusieAanpassing

Ook bijzondere doelgroepen moeten de 
mogelijkheid hebben om zo ’gewoon 
mogelijk' in alle wijken te wonen. Dit kan 
door de eigen krachten en talenten aan te 
spreken. Dit past bij de huidige 
ontwikkeling naar een civil society, een 
samenleving die door burgers zelf wordt 
vormgegeven en gestuurd. Het versterken 
van de zelfredzaamheid van burgers en hun 
sociale omgeving is een belangrijke factor 
bij het op peil houden van de kwaliteit van 
leven en beschikbaarheid van zorg.

Figuur 10: de inclusieve samenleving.
Bron: www.visao.nu

De woonservicezone draagt eraan bij dat bewoners in hun wijk prettig kunnen blijven wonen 
en leven. Op eventuele inbreidingslocaties binnen een woonservicezone wordt in de eerste 
instantie ingezet op toevoegen van geschikte woningen voor mensen die zorg nodig hebben. 
Ook bij inrichting van de openbare ruimte moet er oog zijn voor mensen die slecht ter been 
zijn of aangewezen zijn op een rollator of rolstoel.

In een eerder hoofdstuk is al beschreven dat de woonquote voor de laagste inkomens, 
alleenstaanden (niet per definitie ouderen) en eenoudergezinnen, veel hoger is dan de 
gemiddelde woonquote. Voor deze groep moeten betaalbare woningen beschikbaar komen, 
die dan wel kleiner zijn. Aan de bouwtechnische en duurzame kwaliteit mag niet getornd 
worden, omdat deze woningen ook over enkele tientallen jaren nog goed in de markt moeten 
liggen.

13 Kadernota Maatschappelijke participatie
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Urgentieverordening
Eind 2015 is een urgentieverordening in het Stedelijk Gebied vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd hoe en wanneer mensen met een sociaal, medisch en volkshuisvestelijk probleem 
urgentie kunnen aanvragen en met voorrang een woning krijgen.
Elke gemeente is verplicht om een door de overheid vastgesteld aantal statushouders te 
huisvesten. Zij krijgen via de urgentieregeling met voorrang een woning toegewezen.
Hierbij wordt rekening gehouden met een gelijkmatige spreiding over de diverse wijken.

6.3 Dat doen we door...

E-Health
Ervaringen uit eerdere en lopende projecten laten zien dat de gemeentelijke 
netwerkbenadering met welzijn- wonen- en zorgorganisaties nodig is om tot duurzame 
oplossingen te komen.
De wens is om met behulp van ICT-toepassingen de burger op maat te bedienen, omdat 
technologische innovatieve concepten het verschil kunnen maken. Daarbij wordt optimaal 
gebruik gemaakt van de kansen die de Brainport regio biedt. In de raadsagenda voor een 
sterke regio uit 2015 is dat als volgt verwoord:

z Profileer Veldhoven als broedplaats van gezondheidsvernieuwing in de regio. 
z Investeer in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven, met name op het 

gebied van veiligheid, gezondheid, zorg, duurzaamheid en participatie. Gebruik 
hiervoor de kennis en het multiple helix-netwerk in de Brainportregio. 

z Gebruik de omvang van Veldhoven als vruchtbare voedingsbodem voor
proeftuinen op het gebied van techniek en zorg en welzijn, waarbij niet iedere 
proef hoeft te slagen om van waarde te zijn (leereffect).

Financiële ondersteuning
Ouderen zijn niet snel geneigd te verhuizen. Tegelijk is het voor hen moeilijk om via de bank 
financiering te krijgen om hun woning aan te passen aan de (toekomstige) zorgbehoefte. Ook 
jonge gezinnen kunnen in een situatie komen (gehandicapt raken door een ongeluk, het 
krijgen van een gehandicapt kind) waarin hun huis moet worden aangepast aan de zorgvraag 
en waarvoor zij geen financiering kunnen krijgen. De gemeente gaat in overleg met de 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) onderzoeken of zij de blijverslening14 voor deze

14 Lening voor aanpassing van de woning op zorgvraag. Randvoorwaarden voor het verkrijgen van de lening kan 
de gemeente zelf bepalen.
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groepen mogelijk kan maken. De SVn biedt deze vooralsnog alleen aan voor particuliere 
eigenaren. De WMO-regeling van de gemeente is de basis en de lening is aanvullend daarop.

Het budget voor de starterslening in Veldhoven is inmiddels uitgeput. In 2014 hebben Rijk en 
provincie al besloten geen cofinanciering meer beschikbaar te stellen, waarna de financiering 
volledig door de gemeente moest worden opgebracht. Inmiddels is de rentestand dusdanig 
laag dat starters meer financiële ruimte krijgen om een hypotheek af te sluiten en een 
ondersteuning met een starterslening niet meer noodzakelijk wordt geacht.
Met deze woonvisie komt de nadruk te liggen op andere doelgroepen die meer ondersteuning 
nodig hebben bij het wonen en dus komt de starterslening te vervallen.

Kleiner bouwen
Voor de huishoudens die met een klein inkomen moeten rondkomen, zijn betaalbare 
huurwoningen nodig. Deze woningen hebben bijvoorbeeld een kleinere tuin en er worden 
minder parkeerplaatsen voor uitgegeven dan de norm voorschrijft; alleen zo kunnen ze 
goedkoop blijven. Een aandachtspunt is wel dat de lage inkomens veelal eenoudergezinnen 
zijn of alleenstaanden die de zorg van hun kinderen delen; dit vraagt wel woningen met 
minimaal twee slaapkamers.
De ouderen die slecht ter been zijn en huishoudens die aangewezen zijn op zorg hebben 
veelal ook behoefte aan goedkope woningen. Dit zullen dan kleine en gelijkvloerse woningen 
zijn en met een kleine tuin. Deze kleine woningen moeten natuurlijk levensloopbestendig 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de uitgangspunten vanuit Woonkeur te hanteren, die 
toegankelijkheid voor rollators of rolstoelen kunnen garanderen.
De inzet van de corporaties is om voor deze groepen woningen te bouwen met huren onder 
de eerste aftoppingsgrens.

Onorthodoxe werkwijze
Om aan de grote vraag van statushouders te voldoen worden alle mogelijke middelen en 
menskracht ingezet om voldoende woningen te realiseren. Dit kan onder andere met kleine, 
flexibele, tijdelijke woningen. Dat betekent dat met de belemmeringen die de snelheid in de 
weg staan (discussie over grondprijzen, bestemmingsplannen, ladder van duurzame 
verstedelijking, bouwbesluit) soepel wordt omgegaan.

Mogelijkheden voor woningen voor ouderen liggen er ook in leegstaande winkelpanden. Dit 
vergt een andere, bredere kijk op een winkelgebied, niet alleen vanuit het retailperspectief, 
maar ook met een blik vanuit het sociale domein. Als het bouwkundig mogelijk is om 
winkelpanden om te bouwen naar woningen, kunnen ouderen in een levendige
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woonomgeving wonen. Ouderen hebben een sterke voorkeur voor centrale locaties, goed 
bereikbaar en dichtbij voorzieningen. Het geeft ook meer kans op ontmoeting vergeleken 
met het wonen in een groene buitenwijk, waar eenzaamheid op de loer ligt. Zoals bekend is 
eenzaamheid één van de grootste problemen bij ouderen.
Dit betekent dat naast de opgave voor Zilverackers juist ook in de bestaande wijken voor 
deze doelgroepen moet worden gebouwd.

6.4 Samen met...

De onorthodoxe werkwijze vraagt om samenwerking met partijen waar vanuit de 
volkshuisvesting vaak de blik niet op is gericht, zoals eigenaren van winkelpanden en 
winkeliersverening. Voor het ontwikkelen van E-health zal de samenwerking worden gezocht 
met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Verder zijn de corporaties, zorgpartijen en 
ontwikkelaars hier de gebruikelijke partners bij ontwikkelingen.
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7 De basis op orde: betaalbaarheid en beschikbaarheid
Betaalbaarheid en beschikbaarheid van (sociale) woningen voor de juiste doelgroep staat 
steeds meer onder druk. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan.

7.1 We zien dat...

Veranderende vraag
Er is een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en van het aantal 75-plussers, 
waarvan een deel ook alleenstaand is.
Tevens is de woonquote voor bewoners die van één inkomen moet rondkomen, veelal 
alleenstaanden en eenoudergezinnen, ruim hoger dan gemiddeld; 430Zo versus 370Zo.

De vraag naar huurwoningen in alle prijssegmenten is met 420Zo hoger dan het aanbod 
(330Zo), zie figuur 3 en 4 op pagina 15. Ook blijkt dat wat betreft de woningtype het aanbod 
knelt ten opzichte van de vraag; er is meer vraag naar gelijksvloerse woningen dan er 
aanbod is. Figuur 5 en 6 op pagina 16 laat dit zien.
Er lijkt dus een probleem in het beschikbaar zijn van de juiste woningen voor de juiste 
doelgroep.

Scheefwonen
Zoals in paragraaf 3.2 is geconcludeerd, ontloopt het aandeel sociale woningen, koop en 
huur, (460Zo) de omvang van de doelgroep (460Zo) niet. Als gekeken wordt naar de relatie 
inkomen - prijsklasse, dan blijkt een groot deel van de huishoudens echter niet in de woning 
te wonen waar zij theoretisch recht op heeft15, zie figuur 11 op de volgende pagina. Deels 
kan dit ontstaan zijn en deels is dit een bewuste keuze. Denk dan aan de AOW-er met een 
afgeloste hypotheek, of aan een huishouden dat over de jaren heen een hoger inkomen heeft 
gekregen, maar nog steeds prettig woont in hun (volgens de toewijzingsnormen) te 
goedkope sociale huurwoning: de goedkope scheefwoner.

Economische omstandigheden hebben invloed op de ontwikkeling van de voorraad en het 
huishoudensinkomen. Door de crisis zijn inkomens en de huizenprijzen de laatste jaren

15 In de sociale huursector zijn dat huishoudens met een inkomen tot C 38.950, prijspeil 2015. In de koopsector worden 
geen bovengrenzen gehanteerd aan het inkomen. In deze woonvisie is het uitgangspunt dat sociale koopwoningen in de 
eerste instantie beschikbaar moeten zijn voor huishoudens met een inkomen tot diezelfde grens.
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gedaald, waardoor deze groepen in aantallen groter zijn geworden. Met de stijgende 
huizenprijzen van het laatste jaar kan over een tijd de sociale koopvoorraad weer verkleind 
zijn.

Heel gericht sturen op goedkoop 
scheefwonen is bijna niet mogelijk. Het 
gaat erom mensen te verleiden te 
verhuizen, waarbij aanbod dusdanig moet 
zijn dat er wat te kiezen is. Door de 
inkomensafhankelijke huurverhoging die 
de minister mogelijk heeft gemaakt, 
krijgen huurders met een hoog inkomen 
een hogere huurverhoging. Dit heeft als 
doel om deze huurders te bewegen te 
verhuizen naar een woning die beter bij 
hun inkomen past. De Veldhovense 
corporaties passen dit niet actief toe, 
omdat dit gevolgen heeft voor de 
samenstelling in de buurt. Als de hogere 
inkomens verhuizen wordt de wijk steeds 
eenzijdiger wat niet bijdraagt aan de zo 
gewenste differentiatie in de buurten.
Met de wettelijke verplichting om passend 
toe te wijzen bij nieuwe verhuringen wordt 
geleidelijk de goedkope scheefheid terug 
gedrongen, hoewel dat lang duurt met een 
gemiddelde mutatiegraad van 807o.

Figuur 11: doelgroepen van beleid wonend in een huurwoning
Bron: sociale woningvoorraad en doelgroep in ZO-Brabant, MRE, juli 2016, prijspeil 2015

De gemiddelde inschrijfduur voor het verkrijgen van een sociale huurwoning is 8 jaar, dit is 
voor veel woningzoekenden geen wenselijke situatie. Woningzoekenden die op de sociale 
huurmarkt zijn aangewezen met weinig of geen inschrijftijd hebben een moeilijke positie op 
de huidige woningmarkt.
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7.2 Dus we zetten in op...

Betaalbare woningen
Om de huishoudens met de hoogste woonquote te bedienen wordt ingezet op nieuwbouw 
van kleine woningen onder de eerste aftoppingsgrens. De omvang van de voorraad onder de 
liberaliseringsgrens van C 711 blijft op minstens hetzelfde niveau als het op dit moment is 
(zie figuur 2). Dat is 220Zo van het aantal woningen in Veldhoven. Inclusief de 
geliberaliseerde woningen hebben corporaties 2407o van de woningvoorraad in bezit (zie 
figuur 12). Verkoop van geliberaliseerde huurwoningen draagt bij aan het beschikbaar 
komen van woningen in het middeldure en dure segment en zorgt voor doorstroming. 
Verkoop geeft de corporaties ook financiële armslag om te investeren in nieuwbouw die 
aansluit bij de vraag naar kleine en goedkope woningen.
Huurbeleid van de corporaties en flankerend beleid van de gemeente houden het wonen 
betaalbaar.

70Zo sociale koop (tot 
195.000)

220Á
(middel)dure koop 

corporatiebezit 

particulier bezit

Figuur 12: aandeel per segment in percentage van totale voorraad

Bij elk nieuwbouw-, herstructurerings- of transformatieproject wordt afgewogen hoeveel 
procent sociale koop en huur nodig is om de sociale voorraad op peil te houden. Gezien de 
opgave die er ligt is het van belang het aandeel sociale voorraad ongeveer even groot te 
laten zijn als het aandeel huishoudens dat aangewezen is op de sociale sector. Overigens 
geldt dat ook voor de doelgroepen die duurdere woningen willen kopen of huren. Zoals op 
andere onderdelen in deze woonvisie het uitgangspunt is, moet ook bij 
woningbouwontwikkeling maatwerk worden geleverd: de juiste woningen, wat betreft type, 
prijs en eigendom, op de juiste plek.
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Partijen streven naar een goed functionerende, transparante woningmarkt, het bewaken van 
de bestaande kwaliteit en het voorkomen van segregatie. Met een gevarieerd aanbod voor 
alle doelgroepen wordt ingespeeld op de toenemende en steeds veranderende vraag. Daarbij 
gaat zorg uit naar die groepen die minder kans hebben in de woonruimteverdeling. Beter 
gebruik maken van de bestaande voorraad, zoals het delen van woningen of kamergewijze 
verhuur dragen bij aan de beschikbaarheid van woonruimte. In Veldhoven is de vraag wellicht 
beperkt, maar als deze concepten in Eindhoven worden uitgewerkt kunnen ze altijd 
kleinschalig uitgerold worden in Veldhoven.

Doorstroming stimuleren
Daar waar mogelijk wordt doorstroming gestimuleerd. Dat kan onder meer door aan de 
bovenkant van het segment woningen bij te bouwen die in kwaliteit, duurzaamheid en 
uitstraling beduidend beter zijn dan het bestaande aanbod. Als aan de bovenkant mensen 
verhuizen komen in het segment daaronder woningen vrij, die dan weer interessant zijn voor 
de mensen die een stapje op de woningladder willen zetten. Aan het eind is er dan voor 
starters de mogelijkheid in de goedkope sector in te stromen.

7.3 Dat doen we door...

Huurbeleid
Het huurbeleid van de corporaties is afgestemd op de problemen die onderkent worden en is 
gematigd, voor zover dat past binnen hun bedrijfsstrategie. Het grootste gedeelte (840Zo) van 
het bezit van de corporaties in Veldhoven valt onder de tweede aftoppingsgrens.

Flankerend beleid
De gemeente stelt vanuit het Volkshuisvestingsfonds gelden beschikbaar om het wonen 
betaalbaar te houden. Het zijn de volgende regelingen:

z Voor de bouw van sociale huurwoningen op inbreidingslocaties is voor corporaties een 
bijdrage van C 7.000 tot C 15.000 per woning beschikbaar. Als de sociale huurwoning 
niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd (verkoop of huurverhoging tot boven de 
liberalisatiegrens) dient de subsidie, verhoogd met rente, te worden terugbetaald. 

z Vanaf 2013 bood de starterslening koopstarters de mogelijkheid om een aanvulling op 
de hypotheek te krijgen als deze niet voldoende is om de woning te kunnen kopen.
Het budget is medio 2016 uitgeput, waardoor er vanaf dat moment geen 
startersleningen meer kunnen worden verleend.
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Bouwen bouwen bouwen
De inzet is om maximaal gebruik te 
maken van de mogelijkheden die de 
nieuwe woningbouwprogrammering 
gaat bieden. Die laat ruimte voor 
maatwerk. Tevens is er een 
mogelijkheid om tijdelijke units te 
bouwen voor die groepen die snel 
aan een woning geholpen moeten 
worden. De gemeente werkt mee 
aan het snel bouwen van deze 
woningen door, waar enigszins 
mogelijk, de procedures te 
versnellen.

In Huysackers hebben de 
corporaties toegezegd om in de 
periode 2018 - 2022 ongeveer 120 
woningen te bouwen. Deze 

woningen krijgen een huur onder de de tweede aftoppingsgrens, met een groot gedeelte 
onder de eerste aftoppingsgrens.

Woonruimteverdeelsysteem
Onlangs is in de Stedelijke Gebied Eindhoven een gezamenlijk webportaal voor 
woonruimteverdeling (Wooniezie) in gebruik genomen, waarop het complete aanbod van te 
huur staande woningen van de corporaties in het SGE is te zien. Een enkele corporatie 
gebruikt voor het adverteren dit portaal, maar voor de woonruimteverdeling nog hun eigen 
systeem. Het streven is dat dit op termijn dit onderscheid niet meer aanwezig is.
De corporaties bieden een deel van de vrijgekomen woningen in de directe verhuur en via 
loting aan. Hiervoor is geen inschrijfduur nodig. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor 
'spoedzoekers' die geen aanspraak kunnen maken op een urgentiebeschikking.

mm

mm
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7.4 Samen met...

Voor het bouwen van geschikte woningen is de gemeente aangewezen op de corporaties en 
ontwikkelaars. Voor een deel is er ook vraag naar huurwoningen boven de 
liberaliseringsgrens. Deze zullen door beleggers moeten worden gebouwd en geëxploiteerd, 
omdat de corporaties dat sinds de invoering van de Woningwet 2015 niet mogen.

De samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft ook vorm gekregen in het 
gezamenlijke webportaal van de corporaties waarin de beschikbare huurwoningen worden 
geadverteerd.
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8 Zorgen voor/om de toekomst
Zorgen voor de toekomst gaat verder dan energiezuinig bouwen. Het gaat ook om een 
klimaatbestendige stad, hergebruik van materialen, sociale duurzaamheid en biodiversiteit.

8.1 We zien dat...

Klimaatverandering
Op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs is afgesproken dat Nederland in 
2050 CO2 neutraal is en dus ook Veldhoven. Helaas zien we dat de CO2 uitstoot nog steeds 
toeneemt. Door klimaatverandering als gevolg van de CO2 uitstoot worden de zomers warmer 
en de winters natter. Om overlast hiervan te voorkomen moet de woonomgeving daarop 
ingericht worden.

CO2 uitstoot
Woningen zijn verantwoordelijk voor 310Zo van de totale CO2 uitstoot in Veldhoven. De 
woningcorporaties hebben 2507o van de woningvoorraad in Veldhoven in bezit. Als dit bezit 
wordt verduurzaamd, wordt een flink deel van de CO2 uitstoot teruggedrongen. Corporaties 
hechten belang aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en streven ook 
naar een energieneutraal Veldhoven in 2050.
Tegelijk lijken particuliere eigenaren nog steeds niet geneigd te investeren in het 
energiezuiniger maken van de woning. Wel wordt door woningeigenaren steeds meer 
geïnvesteerd in zonne-energie.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2016 de energieprestatievergoeding (EPV) 
ingevoerd, waardoor investeren in duurzaamheid in huurwoningen niet meer direct tot een 
hogere huur leidt. Hierdoor kan de huur onder de liberaliseringsgrens blijven en de woningen 
dus bereikbaar blijven voor de doelgroep. De huurder betaalt de kosten voor de investering 
als EPV. Voor particulieren wordt het mogelijk om een hogere hypotheek te krijgen voor een 
nul-op-de-meter woning en er komen extra subsidiemogelijkheden voor energiebesparing bij 
bestaande koopwoningen.
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8.2 Dus we zetten in op...

Duurzame woningvoorraad

Met het oog op de toekomst streeft Veldhoven naar het bieden van een duurzame 
woningvoorraad. De inspanningen van gemeente en corporaties richten zich op het 
verbeteren van de energieprestatie van de bestaande voorraad, het zoveel mogelijk 
beperken van het energieverbruik van nieuwbouwwoningen en het bevorderen van duurzame 
energieopwekking.
Om de doelstellingen van Parijs te halen zullen bestaande corporatiewoningen in 2020 
gemiddeld een label B moeten hebben, conform het Convenant Energiebesparing Huursector. 
Veldhoven heeft de doelstelling om gemiddeld 20Zo energiebesparing per jaar te bereiken 
(Milieubeleidsplan 2010).

Met het project ’de stroomversnelling' heeft de provincie de ambitie uitgesproken dat in het 
jaar 2050 800.000 woningen van de huidige bestaande voorraad 'nul-op-de-meter' woningen 
zijn. Als dat vertaald wordt naar de woningvoorraad in Veldhoven, moeten in de gemeente 
ongeveer 13.500 woningen in 2050 zijn verduurzaamd.

Traditioneel vs. Duurzaam
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Voor huurders in de sociale 
huursector is betaalbare 
duurzaamheid van belang. In 
de discussie over betaalbaar
heid moeten woonlasten in 
totaliteit worden bekeken.

Energiebesparing kan ook een 
middel zijn om kostenbesparing 
te realiseren en de 
betaalbaarheid voor de 
doelgroep te verbeteren. 
Daarnaast bieden geïsoleerde 
woningen ook meer 
wooncomfort.

Figuur 13: bron: www.corporatie.nl
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Andere gemeentelijke energiedoelstellingen uit het Milieubeleidsplan 2010 zijn het streven 
dat in 2020 200Zo van alle energie die in Veldhoven wordt gebruikt duurzaam wordt opgewekt 
en een vermindering van de CO2 uitstoot van 3007o in 2030.

Naast energiebesparing moeten overige milieuaspecten niet uit het oog worden verloren. 
Voor nieuwbouwwoningen hanteert de gemeente de methodiek GPR-gebouw en de landelijk 
eisen voor energiezuinig bouwen. Hierover maakt de gemeente afspraken met ontwikkelaars 
en wil zo ook in een vroeg stadium bewustwording realiseren.
Binnen de methodiek GPR-gebouw kan duurzaamheid scoren op de thema's milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, door het toevoegen van maatregelen. 
Gestreefd wordt naar een gemiddelde score van 7,5, wat ook al is opgenomen in het concept 
ambitiedocument De Drie Dorpen (voorjaar 2016).

Klimaatbestendige stad
Veldhoven speelt ook in op de klimaatverandering. Meer groen in de openbare ruimte kan 
regenwater beter opvangen, voorkomt hittestress in de zomer en zorgt voor meer 
biodiversiteit in de gebouwde omgeving. De woonomgeving moet overtollig water kunnen 
herbergen, omdat de waterzuivering in Eindhoven nu al overbelast is door de grote 
hoeveelheden regenwater die deze te verwerken krijgt. Het vervangen van het bestaande 
riool door een gescheiden rioolstelsel gaat nog jaren duren. Bij uitleglocaties wordt het 
gehele rioolstelsel direct al een gescheiden stelsel
Op gebouwniveau zal zo veel mogelijke inspanning moeten worden geleverd om regenwater 
in tuinen en op groene daken op te vangen.
Dit uit zich in woning en woonomgeving in energiezuinigheid, toepassing van duurzame 
materialen, toekomstbestendigheid en biodiversiteit. Zo ontstaan buurten die zich 
onderscheiden door hun duurzame karakter.

8.3 Dat doen we door...

Woningvoorraad renoveren
Bij renovatie van bestaande woningen werken corporaties toe naar minimaal energielabel B. 
In d'Ekker worden momenteel 500 woningen gerenoveerd en verduurzaamd naar label B. 
Voor het energieverbruik van nieuwbouwwoningen is het streven nul-op-de-meter waar 
mogelijk, dan wel woningen die gemakkelijk aan te passen zijn naar nul-op-de-meter. Dit is 
ook al opgenomen in het concept ambitiedocument De Drie Dorpen. In 2050 zijn alle 
woningen die na 2016 in Veldhoven zijn gebouwd (aan te passen naar) een nul-op-de-meter
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woning. Bij beeldkwaliteitsplannen wordt nadrukkelijk ook nagedacht hoe PV cellen op de 
daken ingepast kunnen worden.

Samen met de regio werkt Veldhoven aan 
een project voor energiebesparing in de 
bestaande particuliere koopwoningen. Het 
verhuismoment wordt aangegrepen als 
natuurlijk moment om mensen te bewegen 
om de meest ingrijpende energiebesparende 
maatregelen te treffen (vloerisolatie, 
dakisolatie, driedubbel glas).

Bewustwording
De grootste uitdaging ligt bij de particuliere 
eigenaar, die overtuigd zal moeten worden 
om te investeren. Het werken aan 

bewustwording van de burger is een doorlopend proces dat begint met inzicht in het 
energieverbruik. De gemeente is niet de enige partij die aan energiebesparing werkt. In 
Veldhoven is een energiecoöperatie, Veldhoven Duurzaam, actief die particuliere 
woningeigenaren met raad en daad bijstaat om te komen tot energiebesparing. Gemeente en 
Veldhoven Duurzaam zullen maximaal inzetten om de inwoners te attenderen op de 
mogelijkheden van de energieprestatievergoeding. Verder zal de gemeente kijken of acties 
zoals collectieve inkoop van zonnepanelen ondersteund kunnen worden.

Verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad wordt bereikt door stimulering 
en informatievoorziening. Daarbij wordt vooral ingezet op verduurzaming als middel om 
andere doelstellingen (comfort, kostenbesparing) te realiseren.

Ingrepen in de openbare ruimte
De gemeente heeft in het gemeentelijk rioleringsplan een planning voor het vervangen van 
de huidige gemengde rioolstelsels door gescheiden rioolstelsels. Daar waar het riool wordt 
vervangen, wordt de openbare ruimte zo ingericht dat grote hoeveelheden water kunnen 
worden opgevangen. Aanwezige pleinen kunnen bijvoorbeeld worden heringericht zodat het 
plein een vijver wordt bij zware regenval. In de wijk waar de riolering wordt vervangen 
worden bewoners opgeroepen om ook het water van de daken van de huizen van de riolering 
af te koppelen.
Waar mogelijk worden groene daken gerealiseerd, in nieuwbouw en in bestaande bouw. In de
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buitenruimte wordt gekozen voor zoveel mogelijk groen om voor koelte te zorgen in periodes 
van extreme temperaturen.

Financiële ondersteuning
Via de nog in te voeren energieprestatievergoeding (EPV) van de rijksoverheid wordt het 
duurzaam renoveren voor huurders en particulieren goedkoper.
De SVn heeft ook op het onderdeel duurzaamheid mogelijkheden tot leningen ontwikkeld. 
Deze zijn beschikbaar voor de particuliere woningeigenaar in consumptief krediet of 
hypotheekvorm. Veldhoven gaat nader onderzoeken of het aanbieden van een 
duurzaamheidslening of -hypotheek aanvullend kan zijn op de EPV en of dat binnen de 
financiële mogelijkheden van de gemeente past.

8.4 Samen met...

Werken aan duurzaamheid gaat met vele partijen. Denk aan de voor de hand liggende 
organisaties als corporaties, ontwikkelaars en inwoners. Maar ook organisaties als The 
Natural Step en Veldhoven Duurzaam hebben veel kennis in huis en kunnen een bijdrage 
leveren aan innovatie op het vlak van techniek en bewustwording.
Bedrijven uit de regio zijn onmisbaar als het gaat om nieuwe technieken, in een triple helix 
samenwerking kunnen hier mooie innovaties uit voortkomen.
Architecten en stedenbouwkundigen dragen bij aan het duurzaam ontwerpen van woningen 
en woonomgeving.
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9 En dan verder
In voorgaande hoofdstukken staan veel beleidslijnen beschreven en worden keuzes gemaakt 
voor de toekomst. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste keuzes.

9.1 De keuzes

Gezien de demografische ontwikkelingen, het feit dat huishoudens met één inkomen in de 
huursector de hoogste woonquote hebben en het feit dat steeds meer kwetsbare groepen 
zelfstandig wonen, wordt ingezet op:

z het aandeel sociale voorraad minimaal op peil houden, aansluitend op de 
ontwikkelingen in de omvang van de doelgroep 

z relatief minder eengezinswoningen (woningen die geschikt zijn voor 3 of
meerpersoonshuishoudens) aan voorraad toevoegen, ten gunste van meer woningen 
voor kleinere huishoudens en andere bijzondere doelgroepen 

z meer woningen toevoegen die mogelijkheid bieden voor zorg aan huis 
z meer woningen toevoegen die klein en goedkoop zijn

Door toename aantal statushouders is het nodig: 
z flexibele, kleine, tijdelijke woningen te bouwen 
z snelheid door regels soepel toe te passen 
z alternatieve huurcontracten aan te bieden

Voor ZZP-ers en werknemers met tijdelijke contracten die in sociale huur- en koopsector
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buiten de boot vallen:
z woningen toevoegen boven de liberaliseringsgrens

Bij inbreiding en herstructurering:
z toe te voegen woningen differentiëren in prijs en type 
z waar mogelijk kwaliteit toevoegen door meer groen en ruimte te creëren

Vanwege extramuralisering van de zorg:
z woningen toevoegen die mogelijkheid bieden voor zorg aan huis voor jong en oud, 

inclusief aandacht voor inrichting van de buitenruimte 
z krachtige wijken met genoeg draagkracht om alle kwetsbaren op te vangen

Gezien de ligging van Veldhoven in Brainport:
z actief de multiple helix samenwerking zoeken voor innovatie op het gebied van wonen, 

zorg en duurzaamheid

Inwoners willen trots zijn op hun wijk. Dit vraagt om:
z duidelijke wijkidentiteit die per wijk wordt onderzocht, "vastgesteld" en ontwikkelingen 

alleen in lijn met - en ter versterking van - de identiteit

Vanwege de noodzaak van CO2 reductie wordt ingezet op: 
z verduurzaming van woningvoorraad 
z score GPR gebouw minimaal 7,5

De gevolgen klimaatverandering wordt opgevangen door: 
z groene daken waar mogelijk 
z gescheiden rioolsysteem 
z waterberging in openbare ruimte 
z groene wijken

Vanwege financiële consequenties voor burgers van bepaalde ontwikkelingen 
z onderzoekt de gemeente mogelijkheden om de blijverslening en de 

duurzaamheidslening in te voeren 
z en vervalt de starterslening
z wordt gezocht naar een passend instrumentarium om de realisatie van voldoende 

sociale huurwoningen te waarborgen, daarbij kan onder meer gedacht worden aan het 
in al dan niet gewijzigde vorm voortzetten van volkshuisvestingsfonds,
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grondprijsbeleid, aanbieden van passende kavels

9.2 De volgende stappen

Bovenstaande keuzes moeten verder uitgewerkt worden. Dit wordt op verschillende manieren 
gedaan, met verschillende partijen en ieder met een eigen tijdspad.

BEN EERLIJK
DEEL ERVARINGEN^

deel belangen, ben eerlijk over 
intenties en spreek elkaar aan op 

afspraken

tijdig delen van ervaringen maakt 
(bij)sturen op samenwerking 

mogelijk

Succesvol
Samenwerken

TOON ERKEN EN VIER
EIGENAARSCHAP SUCCESSEN

zorg voor eigenaarschap bij alle 
partners

vier successen en zet 
personen/organisaties in het

zonnetje À

Aan de hand van deze woonvisie maakt 
de gemeente een jaarlijks bij te stellen 
uitvoeringsprogramma. Hierin worden de 
activiteiten/projecten, prioriteiten, 
verantwoordelijke partijen en de 
budgetten benoemd. Dit programma 
wordt in nauwe samenspraak met 
inwoners en corporaties opgesteld.
Indien wenselijk en noodzakelijk kunnen 
ook zorg- en welzijnspartijen betrokken 
worden.
De bewaking van de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma ligt bij de 
gemeente.

wordt gewerkt aan:

De inzet in de sociale woningvoorraad zal door corporaties moeten worden opgepakt. De 
prestatieafspraken zijn een instrument om duidelijke doelstellingen vast te leggen, met als 
onderdelen betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de prestatieafspraken. Deze 
zullen eind 2016 voor 2017 zijn vastgelegd.

Bij nieuwbouwontwikkeling is het aan de gemeente om goede randvoorwaarden neer te 
leggen (en er ook aan vast te houden) die overeenkomen met de keuzes die in deze visie 
staan. Dat betekent soms dat er gekozen moet worden voor kwaliteit en (sociaal) rendement 
op de lange termijn in plaats van winst op de korte termijn.

Rondom duurzaamheid zal de gemeente op veel onderdelen het voortouw nemen, onder 
meer de klimaatbestendige stad en bewustwording. In een nog te ontwikkelen gemeentelijk
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beleid over duurzaamheid wordt dit verder uitgewerkt.

Het vasthouden en verstevigen van krachtige wijken moet in de wijken met alle betrokken 
partijen vorm krijgen. Voor zover in de wijken nog geen wijkvisies zijn, worden deze 
opgesteld. De gemeente neemt het initiatief, maar de visies kunnen door bewoners of 
corporaties worden gemaakt.
In de wijkvisie is het onderzoeken van de identiteit een van de belangrijkste items. Deze 
identiteit is dan maatgevend in de keuzes die later in de wijk worden gemaakt. Keuzes wat 
betreft het voorzieningenaanbod, eventuele herstructurering, verder ontwikkelen van 
woonservicezones, kleinschalig toevoeging van woningen en ingrepen in de openbare ruimte. 
Een lange adem is nodig om vast te houden aan de identiteit en er consequent aan te 
werken.

De activiteiten voortvloeiend uit deze woonvisie kosten tijd en geld. Wil de woonvisie handen 
en voeten krijgen is het noodzakelijk budgetten te reserveren. In het uitvoeringsprogramma 
moet duidelijk worden hoeveel geld nodig zal zijn.
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Bijlage 1: huurprijsterminologie

Onderscheid Wettelijke grenzen in 2016, terminologie rijksoverheid Terminologie ZO Brabant
Gereguleerde sector Maximale huurgrens 

jongeren < 23 jaar
Kwaliteitskortingsgrens C 409,92 Goedkoop: tot

C 409,92
Sociale 1 betaalbare 
voorraad

Aftoppingsgrens 1+2 
persoonshuishoudens

Eerste aftoppingsgrens C 586,68 Middelduur:
tussen
C 409,92 en
C 710,68

Aftoppingsgrens 3 en 
meerpersoonshuishoudens

Tweede aftoppingsgrens C 628,76

Maximale huurprijsgrens 
vanaf 23 jaar

Liberaliseringsgrens C 710,68

Geliberaliseerd sector 
of vrije sector

Middeldure huur > C 711 tot
C 900 à C 1000

Duur: boven
C 710,68

Dure voorraad

Prijspeil 2016
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ippenlijst MRE 2016, afkomstig van MRE

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN
Doel: door de 21 regiogemeenten worden afspraken gemaakt over de regionale woningmarkt. Bijvoorbeeld in het Regionaal Woningbouwprogramma of 
de Regionale Woonvisie én ook in lokale woonvisies en prestatieafspraken. In de Regionale Begrippenlijst Wonen staan de definities van die begrippen die 
nodig zijn om die afspraken af te bakenen en/of toe te lichten. De definities zijn veelal afkomstig van wetten, beleid en recente onderzoeken: onder 
andere de Woningwet, de BAG en de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose.

Actualisatie: de Regionale Begrippenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd en als onderdeel van de Regionale Agenda Wonen ter vaststelling voorgelegd aan 
het RRO Zuidoost-Brabant.

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. De wet 
basisregistraties adressen en gebouwen schrijft voor dat alle adressen en gebouwen in de gemeente worden opgenomen in twee basisregistraties: de 
Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR).

De BAG onderscheidt vier soorten objecten. Dat zijn panden (gebouwen), verblijfsobjecten (zoals een woning, winkel of restaurant), standplaatsen 
(bijvoorbeeld voor een woonwagen) en ligplaatsen (voor boten).

Pand
Kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en 
betreedbaar en afsluitbaar is.

Verblijfsobject
Kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt 
via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke 
rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Er is een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject. Dat is initieel afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie conform de 
categorisering van het Bouwbesluit 2012:

^ Woonfunctie: woning
^ Bijeenkomstfunctie: kerk, congrescentrum, bioscoop e.d.
• Celfunctie: gevangenis
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^ Gezondheidsfunctie: ziekenhuis e.d.
^ Industriefunctie: fabriek e.d.
^ Kantoorfunctie: kantoor 
^ Logiesfunctie: recreatiewoning, hotel e.d.
• Onderwijsfunctie: school
^ Sportfunctie: sporthal e.d.
• Winkelfunctie: winkel
^ Overige gebruiksfunctie: parkeergarage, gemaal e.d.

Verblijfsobject met (ten minste ook) een woonfunctie
Naar aanleiding van de invoering van de BAG is het Regionaal Woningbouwprogramma omgezet naar BAG-eenheden. In het kader van het Regionaal 
Woningbouwprogramma gaat het dan specifiek om het realiseren van 'verblijfsobjecten met een woonfunctie'. Indien niet aan de eisen van een 
zelfstandig verblijfsobject met een woonfunctie wordt voldaan (bijvoorbeeld bij studentenkamers of instellingsplaatsen) dan wordt het hele gebouw, of 
het gedeelte dat wel als functioneel zelfstandig kan worden gezien, als 1 verblijfsobject met een woonfunctie geregistreerd.

Standplaats
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet 
direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

Ligplaats
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een 
gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

Bron: Ministerie BZK - wet basisregistraties adressen en gebouwen

(Economisch actieve) internationale werknemer
Een economisch actieve, internationale werknemer is een persoon (in de leeftijdscategorie 15 t/m 66 jaar) in loondienst bij een in Nederland gevestigde 
organisatie waarvoor loonheffing is betaald aan de Belastingdienst. Daarnaast geldt dat deze persoon alleen een buitenlandse nationaliteit heeft; oftewel 
deze persoon heeft niet de Nederlandse nationaliteit.

Bron: ministerie EZ

Binnen deze groep internationale werknemers zijn verschillende categorieën te onderscheiden:

Internationale kenniswerker
Een hoog opgeleide economisch actieve werknemer met alleen een buitenlandse nationaliteit. Voor deze kenniswerkers geldt een minimale looneis voor 
twee leeftijdsgroepen en een minimaal aantal SV-dagen (Sociale Verzekeringen). De minimale (fiscale) looneisen per jaar zijn C 38.141 tot een leeftijd 
van 30 jaar en C 52.010 bij 30 jaar of ouder.

Bron: ministerie EZ - kennismigrantenregeling; gemeente Eindhoven - Huisvesting van de International Knowledge Workers in Zuidoost-Brabant: een 
onderzoek naar woonwensen
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Arbeidsmigrant
Een economisch actieve werknemer met alleen een buitenlandse nationaliteit die niet binnen de definitie van 'internationale kenniswerker' valt.

Bron: ministerie EZ

EU-arbeidsmigrant
'Eerstegeneratieallochtoon' van 18 tot 64 jaar, die afkomstig is uit Bulgarije, Hongarije, Slovenië, Polen, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen, voormalig 
Tsjecho-Slowakije (incl. Tsjechië en Slowakije), Portugal, Spanje, Italië of Griekenland en in Nederland verblijft.

Bron: ministerie BZK

Corporatie
Een woningbouwcorporatie of woningcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend werkzaam is op het gebied van 
de volkshuisvesting, voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien (de doelgroep). Bij koninklijk besluit worden 
corporaties toegelaten als instelling. Als synoniem voor 'toegelaten instelling' wordt ook vaak de term 'sociale verhuurder' gebruikt.
Bron: Ministerie BZK

Doelgroepen 
Doelgroep van beleid
De groep van huishoudens met een inkomen tot maximaal C 35.739 (in 2015 C 34.911). Primaire en secundaire doelgroep vormen samen de doelgroep 
van beleid. [zie ook: Woningwet 2015 - passend toewijzen]

Bron: Ministerie BZK - MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging 
en liberalisatiegrens per 2016

Primaire doelgroep
De groep van huishoudens met een belastbaar inkomen tot de grens waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Voor de periode van 
01/01/2016 tot 01/01/2017 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Huishouden Maximaal inkomen
Eenpersoonshuishouden C 22.100
Meerpersoonshuishouden C 30.000
Eenpersoonsouderenhuishouden C 22.100
Meerpersoonsouderenhuishouden C 30.050

Bron: Ministerie BZK - MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging 
en liberalisatiegrens per 2016

Secundaire doelgroep
De secundaire doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen tussen de inkomensgrens voor de primaire doelgroep en C 35.739 (in 2015:
C 34.911) afhankelijk van de samenstelling van het huishouden.
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Middeninkomens
De groep huishoudens met een inkomen van C 35.739 (in 2015 C 34.911) tot C 44.824 (in 2015 C 43.786).

Bijzondere doelgroep
Het gaat hier om personen uit de doelgroep van beleid die om verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig huisvesting te verkrijgen 
en/of te gaan wonen. De bijzondere doelgroepen krijgen hulp bij het verkrijgen van een zelfstandige woning. Voor hen wordt een (bepaald) deel van de 
kernvoorraad beschikbaar gesteld. Dat geldt ook voor asielzoekers die een verblijfsvergunning (vergunninghouders) hebben ontvangen.

Doorstromer
Huishouden dat binnen Nederland verhuist naar een zelfstandige woning en daarbij een zelfstandige woning achterlaat voor een volgende bewoner. 

Bron: Ministerie BZK

Energieneutraal I CO2-neutraal | klimaatneutraal 
Energieneutraal
Een situatie waarbij over een jaar gemeten de som van het gebruik en het opwekken van energie van een woning nul is of zelfs negatief. De woning 
levert dan dus uit duurzame bronnen zelf minstens net zoveel energie op als uit het gas- en elektriciteitsnet wordt betrokken.

CO2-neutraal
Alle uitstoot van CO2 door fossiel energiegebruik wordt gecompenseerd, door duurzame energieopwekking binnen het gebied of door invoer van groene 
stroom en duurzame warmte van buiten.

Klimaatneutraal
Geen netto uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door het directe en indirecte energiegebruik (bijv. materiaalgebruik), door duurzame materialen, 
duurzame energieopwekking binnen het gebied of door invoer van groene stroom en duurzame warmte van buiten.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

GPR Gebouw®
GPR Gebouw® is een instrument dat in de regio wordt gebruikt om de kwaliteit van een gebouw op vijf thema's in rapportcijfers uit te drukken. Via het 
Regionaal Convenant hebben de convenantpartijen binnen de regio Eindhoven afgesproken om voor alle projectmatige nieuwbouw (woningen én 
gemeentelijke gebouwen) een ambitie van minimaal een score 7 op elk thema (Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde) binnen 
GPR Gebouw te realiseren.
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Kernvoorraad
Kernvoorraad
Alle goedkope en middeldure huurwoningen.

Goedkoop Middelduur Duur

HUUR Kernvoorraad

KOOP

Sociale sector (s sociale voorraad)
Alle goedkope en middeldure huurwoningen + goedkope koopwoningen. [zie ook prijsgrenzen]

Vrije sector
Alle dure huurwoningen + middeldure en dure koopwoningen. [zie ook prijsgrenzen]

Goedkoop Middelduur Duur

HUUR Sociale Sociale Vrije sector
sector sector

KOOP Sociale Vrije sector Vrije sector
sector

Bron: Ministerie BZK; Metropoolregio Eindhoven

Levensloopbestendige woning
Zelfstandige woning die geschikt is (of eenvoudig geschikt te maken) voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische 
ziekten van bewoners. De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Een levensloopbestendige woning 
voldoet aan de eisen van Woonkeur.
Het aanbod wordt volgens de eisen van Woonkeur onderscheiden in vier klassen. Deze klassen geven de mate van toegankelijkheid van de woning aan 
voor mensen met de hierboven genoemde mobiliteitsbeperking, te weten:

^ Nultredenwoning. Bij deze woning is de entree zonder traptrede(n) te bereiken. De primaire vertrekken (hoofdslaapkamer, woonkamer, keuken, 
toilet en badkamer) zijn eveneens zonder traplopen te bereiken. Dit type woning is geschikt voor bewoners die gebruik maken van een 
wandelstok (mobiliteitsklasse A);

^ Nultredenwoning met voldoende bewegingsruimte en zonder obstakels binnenshuis om met een rollator te kunnen manoeuvreren 
(mobiliteitsklasse B- en B+).
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^ Nultredenwoning met voldoende bewegingsruimte en zonder obstakels binnenshuis om met een rolstoel te kunnen manoeuvreren 
(mobiliteitsklasse C).

Bron: Woonkeur; ABF Research

Mantelzorg en mantelzorgwoning
Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van 
zelfredzaamheid of participatie rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten 
voor elkaar overstijgt en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning 
van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt, een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld, dan wel een aparte woning of woonunit op 
het erf van de mantelzorger wordt gerealiseerd. Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van 
een huishouden van maximaal twee personen van wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning.

Bron: Ministerie VWS

Prijsgrenzen 
Prijsgrenzen huur
Deze worden jaarlijks bepaald door het ministerie van BZK. Voor de periode van 01/01/2016 tot 01/01/2017 zijn de prijsgrenzen voor huurwoningen 
vastgesteld op:

Maximale huurgrens jongeren < 23 jaar huur tot C 409,92
Aftoppingsgrens 1+2 persoonshuishoudens huur tot C 586,68
Aftoppingsgrens 3 en meerpersoonshuishoudens huur tot C 628,76
Maximale huurprijsgrens vanaf 23 jaar C 710,68

De volgende huurprijsgrenzen worden gehanteerd in de regio Zuidoost-Brabant:

Goedkoop huur tot C 409,92
Middelduur huur van C 409,92 tot C 710,68
Betaalbaar
(sociaal)

Goedkoop + Middelduur: huur tot C
710,68

Duur huur vanaf C 710,68

De prijsgrens van C 710,68 betekent in de praktijk dat een nieuwbouwhuurwoning die een maandhuur heeft van C 710,68 of minder, gerekend wordt tot 
de sociale sector. Een nieuwbouwwoning met een hogere maandhuur, rekenen we bij de vrije sector.

Prijsgrenzen koop
De 'prijsgrens koop' heeft betrekking op het bedrag dat de koper bij de notaris moet betalen voor aankoop van de woning. De prijsgrens voor goedkope
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koopwoningen wordt jaarlijks gebaseerd op het bedrag dat de rijksoverheid hanteert in de Regeling koopsubsidiegrenzen (maximale hypothecaire lening 
voor een- en meerpersoonshuishoudens), door dat bedrag af te ronden op een duizendtal. Voor een goedkope koopwoning die energiezuinig is, geldt de 
prijsgrens voor een goedkope koopwoning + C 5.000. Energiezuinig houdt in dat de woning een EPC heeft die minstens 250Zo lager is dan de EPC in het 
Bouwbesluit.
De prijsgrens voor een dure koopwoning wordt bepaald door de index die in de Regeling koopsubsidiegrenzen wordt toegepast op de prijsgrens voor 
goedkope koopwoningen ook toe te passen op de prijsgrens voor dure koopwoningen.

Voor de periode van 01/01/2016 tot 01/01/2017 zijn de prijsgrenzen voor koopwoningen vastgesteld op:

Goedkoop - Goedkope koop tot C 195.000
- Energiezuinige goedkope koop met een
EPC die minstens 250Zo lager is dan de EPC
in het Bouwbesluit. tot C 200.000

Middelduur Koopprijs van C 195.000 tot C 337.000
Duur Koopprijs vanaf C 337.000

Voorwaarden
^ Een goedkope koopwoning is een woning die in gebruiksklare toestand aan de koper wordt overgedragen. Hieronder wordt verstaan: voorzien van 

alle benodigde installaties (keuken, sanitair en elektra, gas, water, CV en riool) en inrichtingen die onmiddellijke bewoning mogelijk maken.
^ Voor alle prijsklassen geldt dat in geval van verplichte afnames van 'extra's' bij nieuwbouwwoningen 

(zoals garages of parkeerplaatsen) deze kosten meegerekend worden bij het bedrag dat de koper 
voor aankoop van de woning bij de notaris moet betalen.

^ Als de verkoper een koopconstructie toepast die tot gevolg heeft dat een duurdere woning toch onder de prijsgrens van C 192.000 wordt 
overgedragen, mag deze woning tot de sociale sector gerekend worden.

Bron: Ministerie BZK - MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging 
en liberalisatiegrens per 2016; Ministerie BZK - regeling koopsubsidiegrenzen; Metropoolregio Eindhoven

Ruimte voor Ruimtewoningen
Sinds 2000 is de subsidieregeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Brabant van kracht. Deze regeling heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteit 
van het buitengebied te verbeteren. De woningen die worden gerealiseerd in kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling vallen buiten de regionale 
woningbouwafspraken.

Scheefheid
Met scheefheid bedoelen we de situatie dat het inkomen van de bewoner niet overeenstemt met 
de prijs van de woning waarin hij woont. Twee groepen 'scheefwoners' worden onderscheiden:
^ Dure scheefwoner: huishouden dat wel tot de (primaire) doelgroep behoort, maar dat niet in de kernvoorraad woont. [zie ook doelgroep en 

kernvoorraad]
^ Goedkope scheefwoner: huishouden dat niet behoort tot de (primaire) doelgroep, maar dat wel in de kernvoorraad woont. [zie ook doelgroep en 

kernvoorraad]
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Bron: Ministerie BZK

Starter
^ Starter op de woningmarkt: huishouden dat na verhuizing voor het eerst in een zelfstandige woning gaat wonen en dat geen zelfstandige woning leeg 

achterlaat.
^ Starter op de koopwoningmarkt: huishouden dat na verhuizing voor het eerst in een zelfstandige koopwoning gaat wonen en dat nog niet eerder een 

koopwoning in zijn of haar bezit heeft gehad.

Woning
Een zelfstandig verblijfsobject met een woonfunctie. Indien niet aan de eisen van een zelfstandig verblijfsobject met een woonfunctie wordt voldaan 
(bijvoorbeeld bij studentenkamers of instellingsplaatsen) dan wordt gesproken over onzelfstandige woonruimten. [zie ook BAG]

Bron: Ministerie BZK - wet basisregistraties adressen en gebouwen

Woningverlater
Huishouden dat uit een zelfstandige woning verhuist naar een niet-zelfstandige woning (bijvoorbeeld naar een zorgplaats).

Bron: Ministerie BZK

Woningwet 2015
De Woningwet 2015 creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft 
zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de 
financiële risico's en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurdersorganisaties, gemeenten, woningcorporaties en 
het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. De Autoriteit woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de sector 
en kan sancties opleggen. Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave.

Een aantal belangrijke begrippen in het kader van de Woningwet:

Daeb
Woningcorporaties verlenen zogeheten diensten van algemeen economisch belang (daeb). Bij elkaar vormen deze (kern)taken het afgebakende gebied 
van de volkshuisvesting. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij woningcorporaties niet-daebactiviteiten blijven ontplooien. Dergelijke activiteiten zijn 
aan voorwaarden gebonden.

Passend toewijzen
De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden de C 35.739 (in 2015: C 34.911) . Ten minste 800Zo van de 
vrijkomende sociale huurwoningen moet aan deze huishoudens worden toegewezen. Daarnaast is er ruimte om 100Zo van de woningen toe te wijzen aan 
huishoudens met een inkomen tussen C 35.739 en C 39.874 (in 2015 C 34.911 en C 38.950). De resterende 100Zo sociale huurwoningen mogen 
woningcorporaties vrij toewijzen, maar daarbij moeten zij wel voorrang geven aan mensen die door bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen 
moeilijk aan voor hen passende huisvesting kunnen komen.
Woningcorporaties mogen ook woonzorggebouwen bouwen en beheren, hospices en blijf-van-mijn-lijfhuizen en dag- en nachtopvang voor dak- en 
thuislozen. Dergelijke activiteiten behoren allemaal tot het aanbieden van (tijdelijke) woonruimte. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur 
beneden de zogeheten liberalisatiegrens (per 1 januari 2016: C 710,68). Voor een groot deel van de doelgroep is deze huurprijs gezien hun inkomen te
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hoog.
Woningcorporaties moeten hun huren daarom meer afstemmen op de inkomensniveaus van de doelgroep. Per 1 januari 2016 moeten ze ervoor zorgen 
dat aan ten minste 950Zo van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en die zij in dat jaar een woning toewijzen een huurprijs rekenen tot en 
met de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarover de huurtoeslag wordt berekend: voor een- en tweepersoonshuishoudens 
C 586,68, voor meerpersoonshuishoudens C 628,76.

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 950Zo van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een 
huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge van 50Zo is bedoeld om 
woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te kunnen toewijzen, bijvoorbeeld 
wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is.
Na 2020 moet ten minste 90Z van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot aan de inkomensgrens van 
C 35.739. Deze inkomensgrenzen worden geïndexeerd.

Woningmarktregio
De Woningwet 2015 beoogt dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. Vanaf 1 
januari 2016 kunnen gemeenten gezamenlijk en in samenspraak met corporaties een voorstel doen voor een woningmarktregio. Dat is een 
aaneengesloten gebied van meerdere gemeenten die samenhangen vanuit de woningmarkt en tezamen ten minste 100.000 huishoudens omvatten.

Bron: Ministerie BZK - www.woninawet2015.nl

Woonmilieu
De omgeving waarin de woning zich bevindt.

Wonen met zorg en welzijn
Onder de noemer 'wonen met zorg en welzijn' wordt onderscheid gemaakt in beschermd wonen, beschut wonen, verzorgd wonen en geschikt wonen. Het 
gaat hierbij grotendeels om ouderen.

Beschermd wonen
Het 'beschermd wonen' omvat de woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg. Dit betekent dat de zorg permanent aanwezig is. Veelal gaat het 
om vormen van niet-zelfstandig wonen in intramurale instellingen (ZZP 5-8; ZZP staat voor zorgzwaartepakket). Ook verschillende kleinschalige vormen 
van groepswonen - veelal in niet-zelfstandige wooneenheden - vallen onder het beschermd wonen. Kleinschalige woonprojecten voor dementerende 
ouderen zijn voorbeelden hiervan. De 'overige intramurale plaatsen' (ZZP 9-10), waartoe bijvoorbeeld revalidatiecentra en hospices behoren, zijn 
eveneens tot het beschermd wonen gerekend.

Beschut wonen
Tot het 'beschut wonen' worden gerekend de plaatsen in intramurale instellingen - veelal verzorgingshuisplaatsen - ten behoeve van personen met een 
ZZP- indicatie 1-4. Als gevolg van 'extramuralisering' wordt uitgegaan van een afname van de vraag naar beschut wonen.

Verzorgd wonen
Het 'verzorgd wonen' heeft betrekking op de situatie, waarbij een huishouden in een (ouderen)woning gebruik kan maken van de verpleging of 
verzorging vanuit een nabijgelegen zorgsteunpunt ('zorg op afroep').
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Geschikt wonen
Tot het 'geschikt wonen' behoren zelfstandige woningen, waarvan diverse kenmerken maken dat ze meer geschikt zijn voor ouderen en mensen met 
beperkingen dan gebruikelijke woningen. Hierbij gaat het om de als zodanig aan te duiden ouderenwoningen, waarbij de woningen ook onderdeel uit 
kunnen maken van een complex met extra diensten, zoals maaltijdverzorging, gemeenschappelijke recreatieruimte etc. fwonen met diensten'). Ook de 
(ingrijpend) aangepaste woningen en de (overige) nultredenwoningen vallen onder het geschikt wonen. [zie ook levensloopbestendige woning]

Bron: Bevolkings- en woningbehoefteprognose provincie Noord-Brabant

Zorgplaats
Een woonruimte met zorg, zonder eigen adres, die deel uitmaakt van een wooneenheid in een gebouw met één adres. Een zorgplaats heeft geen eigen 
keuken; om te kunnen koken is er een gemeenschappelijke kookvoorziening. Volgens de BAG is een zorgplaats dus een onzelfstandig verblijfsobject. 
Deze definitie is van belang omdat in het Regionaal woningbouwprogramma afspraken staan over het aantal nieuwbouwwoningen. In de praktijk is het 
onderscheid tussen een woning en zorgplaats niet altijd eenvoudig te maken. Een (zorg-)woning telt mee als woning in het Regionaal 
woningbouwprogramma; een zorgplaats niet.
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Veldhoven
Eindverslag inspraakprocedure bij 
'Keuzes maken; woonvisie 2016 en verder'

Inspraakproces
De woonvisie is ontwikkeld in een projectgroep waar ook medewerkers van twee 
grootste corporaties deel van uit maakten.

Tijdens het proces heeft een brede afvaardiging van alle stakeholders in 
samenspraakbijeenkomsten mee kunnen denken over de thema 's, de strategie en de 
keuzes.

Wanneer Wat
23 febr. Participatiebijeenkomst; droomsessie

Veldhoven in de toekomst en daarna 
trechteren aan de hand van thema's.

Met wie
Alle interne en externe 
stakeholders.
Raadsleden als toehoorder.

25 april Participatiebijeenkomst; terugkoppeling met 
check of stakeholders zich kunnen vinden in 
de uitwerking

Alle interne en externe 
stakeholders.
Raadsleden als toehoorder.

Naar aanleiding van een suggestie in de oordeelsvormende raadsvergadering, is via de 
mail een aantal willekeurige burgers gevraagd naar hun mening over de thema's en de 
keuzes die daarin worden voorgesteld.

De projectgroep heeft alle input die via de verschillende wegen zijn ingebracht, 
meegenomen en gewogen. Dit heeft geleid tot de concept woonvisie die het college in 
juni heeft vrijgegeven voor inzage.

De conceptvisie heeft zes weken ter inzage gelegen, waardoor nog meer burgers de 
mogelijkheid hebben gehad hun inbreng te leveren. Er is geen wettelijke verplichting 
om een woonvisie ter inzage te leggen. Deze integrale visie heeft echter vele 
raakvlakken met het dagelijks leven van burgers, waardoor het belangrijk is dat zij 
hierover hun mening kunnen vormen.
Behalve de officiële aankondiging op woensdag 22 juni van de tervisielegging is op 
woensdag 29 juni een artikel in het Veldhovens Weekblad gepubliceerd.

Tijdens de ter inzage termijn is de conceptvisie in een gezamenlijk overleg met het 
management van de woningcorporaties en met de huurdersvertegenwoordiging van 
die corporaties besproken (zie verslag verderop). De aanvullingen en suggesties die 
aan de orde kwamen, zijn als mondelinge zienswijzen behandeld.

Op de conceptversie van de woonvisie zijn twee schriftelijke zienswijzen binnen 
gekomen.
De zienswijzen hebben alleen betrekking op bepaalde terminologie of interpretatie van 
woorden die tot verwarring kan leiden, of op onderwerpen die niet geheel juist zijn 
beschreven. Inhoudelijke zienswijzen zijn niet ontvangen, dus er is geen wezenlijke 
inhoudelijke verandering ten opzichte van de concept woonvisie. De tekstuele 
wijzigingen zijn zoveel als mogelijk verwerkt. In bijgevoegde nota van zienswijzen is 
na te lezen wat de zienswijzen waren.



Veldhoven
Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 'Keuzes 
maken; woonvisie 2016 en verder'

1. Inleiding
De woonvisie heeft op basis van de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage 
gelegen vanaf donderdag 23 juni 2016 tot en met woensdag 3 augustus 2016 in het 
gemeentehuis en was in te zien via de website: www.veldhoven.nl/beleid-in- 
veldhoven.

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn twee mondelinge zienswijzen opgehaald 
en twee schriftelijke zienswijzen ingediend.

In paragraaf 2 worden de zienswijzen besproken en wordt aangegeven of deze hebben 
geleid tot aanpassing van het beleid. Paragraaf 3 bevat de ambtshalve aanpassingen 
van de woonvisie.

2. Ingediende zienswijze

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

1. Huurdersraad 'thuis (mondeling; tijdens overleg dd. 8 juli 2016)
2. Stichting huurders van Woonbedrijf (mondeling; tijdens overleg d.d. 8 juli 

2016)
3. Seniorenraad Veldhoven (schriftelijk; ontvangen dd. 3 augustus 2016)
4. Metropoolregio Eindhoven (schriftelijk; dd. 3 augustus 2016)

De ingediende zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ontvangen en ontvankelijk.

Hieronder wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen 
zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld.

2.1. Huurdersraad 'thuis

2.1.1. Inhoud zienswijze
a. In paragraaf 5.1 wordt gesproken over het 'versterken' van het dorps karakter.

Dat is erg ambitieus. Er moet een realistischer doel komen, zoals het behouden 
van het huidige milieu.

b. In diezelfde paragraaf wordt 'trots zijn op de wijk' gebruikt. Dit kan geen doel op 
zich zijn; bewonerstevredenheid is dat bijvoorbeeld wel.

2.1.2. Reactie gemeente
a. Het versterken van het dorps karakter komt enerzijds terug in relatie tot de bouw 

van Zilverackers waar, door dorpse woonmilieus toe te voegen, het totale dorpse 
karakter van Veldhoven wordt versterkt. Anderzijds is de ambitie om in bestaand 
gebied eveneens het dorpse woonmilieu te versterken door de juiste woningtypen, 
voorzieningen en architectuur toe te voegen, maar ook te zorgen voor voldoende 
open en groene ruimtes.

b. De aanname dat bewoners trots willen zijn op de wijk waarin ze wonen is tijdens 
inspraakbijeenkomsten enkele keren nadrukkelijk ingebracht.

2.1.3. Advies
a. De gemeente wil juist wat verder gaan dan behouden van het bestaande en wil de 

diverse woonmilieus onderscheidend van elkaar laten worden. Daarom blijft de 
het streven om de aanwezige dorpse woonmilieus te versterken, gehandhaafd.
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Veldhoven
b. De omschrijving 'trots willen zijn' blijft in de tekst staan, maar het wordt

duidelijker omschreven waar dit vandaan komt. Daarnaast wordt de ambitie in 
relatie hiermee veranderd in het werken aan bewonerstevredenheid.

2.2. Stichting Huurders van Woonbedrijf

2.2.1. Inhoud zienswijze
a. In hoofdstuk 8 staan veel ambities op het vlak van duurzaamheid. De ambities 

worden onderschreven, maar er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
betaalbare duurzaamheid.

2.2.2. Reactie gemeente
a. Op verschillende plaatsen in de woonvisie wordt onderkend dat te hoge woonlasten 

een belangrijk gegeven is waar aandacht voor moet zijn. In paragraaf 8.2 staat 
ook nadrukkelijk dat woonlasten in zijn totaliteit moeten worden bekeken.

2.2.3. Advies
a. In paragraaf 8.1 wordt in relatie tot de term EPV (Energie Prestatie Vergoeding) 

beter omschreven wat dit betekent voor de woonlasten van de huurder.
De betreffende tekst in paragraaf 8.2 wordt wat scherper omschreven waarin 
nadrukkelijk aangegeven wordt dat aandacht moet zijn voor betaalbaarheid in 
relatie tot duurzaamheidsmaatregelen.

2.3. Seniorenraad Veldhoven

2.3.1. Inhoud zienswijze
a. De woonvisie is een doorkijk voor de komende vijf à zes jaar. Welke visie is er 

voor de middellange of lange termijn?
b. In de begroting van 2016 wordt uitgegaan van 290Zo sociale woningbouw. Dit is 

lager dan de verdeling van de bestaande voorraad. Waarom geen hoger 
percentage sociale woningen bouwen?

c. De seniorenraad vraagt zich af waarom de corporaties de mogelijkheid van 
inkomensafhankelijk huurverhoging niet toepassen in Veldhoven.

d. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen pleit de Seniorenraad voor 
een verdieping van het rapport Woonbehoefte Veldhoven. Zij wil daarbij graag een 
rol spelen.

e. Kleine woningen voor ouderen zijn geen optie als deze ook aanpasbaar moeten 
zijn voor zorg aan huis.

f. De woonomgeving moet ook aangepast worden aan de mobiliteitsbehoefte van 
ouderen.

2.3.2. Reactie gemeente
a. De woningmarkt is nog kwetsbaar en de ontwikkelingen zijn grillig, zodat het 

moeilijk is om nu al een visie voor de middellange termijn neer te leggen.
b. Het percentage van 290Zo komt nog uit de woonvisie 2010-2014. Inmiddels zijn de 

percentages anders; cijfers uit 2014 (gebruik in 'Keuzes maken' die ter inzage 
lag) laten zien dat toen 380Zo van de woningvoorraad sociaal was en de doelgroep 
een omvang had van 390Zo. De meest recente cijfers uit juli 2016 laten een nog 
hoger percentage van de omvang van de doelgroep zien, nl. 460Zo. Aanpassing en 
een andere insteek van de benadering van sociale voorraad, is dan ook nodig.

c. De gemeente heeft geen invloed op het huurbeleid van de corporaties.
Het doel van de inkomensafhankelijke huurverhoging is dat huurders met een 
hoger inkomen uit de woningen vertrekken. De corporaties zien dan eenzijdig 
samengestelde buurten ontstaan, wat zij niet wenselijk vinden. De gemeente 
onderschrijft dit overigens.

d. De gemeente onderschrijft de behoefte naar monitoring van ontwikkelingen op de 
woningmarkt van onder meer vraag en aanbod. Veldhoven gaat dit ook doen en
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maakt van meerdere onderzoeken gebruik. In regioverband lopen ook afspraken 
om dit op te pakken.

e. Diverse woningtypen zijn nodig om in te spelen op de veranderende vraag; onder 
andere kleine woningen vanwege betaalbaarheid én woningen die geschikt zijn 
voor zorg aan huis. Er wordt bij ontwikkelingen van nieuwbouw dan ook goed 
gekeken naar behoefte op dat moment en locatie.

f. De gemeente erkent dat dit ook een belangrijk onderdeel is in inclusieve en 
levensloopbestendige wijken. Dit gaat echter over inrichting van de openbare 
orden en is geen onderdeel van de woonvisie.

2.3.3. Advies
a. In de hoofdstuk 1 wordt tekstueel verduidelijkt waarom gekozen is voor een visie 

met titel 'woonvisie 2016 en verder'
b. De strategie in 'Keuzes maken' is die van meebewegen met de omvang van de 

doelgroep in plaats van een hard percentage op te nemen. De snel veranderende 
cijfers in de laatste jaren laten zien dat er dan meer mogelijkheden zijn om echt 
voor de vraag te ontwikkelen. In paragraaf 7.2 wordt deze gewijzigde strategie 
beschreven.

c. Aan deze passage wordt tekstueel niets veranderd in de visie.
d. In paragraaf 4.3 wordt verwezen naar de initiatieven in de regio, waar Veldhoven 

actief aan zal meewerken. Het is niet nodig nog een andere wijziging op te 
nemen. Het aanbod van de Seniorenraad om een rol te spelen bij nader 
onderzoek wordt gewaardeerd en aanvaard.

e. In verschillende paragrafen wordt duidelijk gemaakt dat er diversiteit nodig is.
Aan de hand van deze zienswijze worden geen tekstuele veranderingen 
voorgesteld.

f. Om het belang te onderstrepen komt in paragraaf 6.2 een zin die hier aandacht 
voor vraagt.

2.4. Metropoolregio Eindhoven

2.4.1. Inhoud zienswijze
a. De Metropoolregio Eindhoven is blij dat de Gemeente Veldhoven aandacht heeft 

voor de positie van de gemeente in het grote geheel. Zij ziet graag de specifieke 
kwaliteiten van de Gemeente Veldhoven benadrukt ten opzichte van andere 
gemeenten in de (sub)regio.

b. De aandacht voor het transformeren van bestaand vastgoed wordt gemist en er 
wordt gevraagd naar de potentie hiervan, mede in relatie tot bestaande 
woningvoorraad en nieuwbouwplannen.

c. Kleine inhoudelijke correcties met betrekking tot stand van zaken advies 'Breken 
met grenzen', kenniswerkers en arbeidsmigranten.

2.4.2. Reactie gemeente
a. De gemeente is van mening dat de beschrijving van de individuele identiteiten van 

de diverse gemeenten het best in samenhang met elkaar kan worden gedaan. De 
woonvisie Veldhoven is daar niet het juist instrument voor.

b. Op dit moment wordt gewerkt aan een inbreidingsvisie waarbij mogelijkheden 
voor transformatie aan de orde komen.

c. De gedane suggesties voor verbetering zijn terecht.

2.4.3. Advies
a. De tekst over de onderscheidende woonmilieus wordt in de visie niet aangepast.
b. De visie op transformatie van bestaand vastgoed wordt uit de woonvisie 

gehouden, omdat dit in relatie met inbreiding een strategie op zich. De woonvisie 
vormt hiervoor een basis. Daar waar in de woonvisie transformatie wordt 
genoemd, wordt toegevoegd dat het om bestaand (leegstaand) vastgoed gaat. In 
een voetnoot (paragraaf 4.2) wordt aangegeven dat de inbreidingsvisie volgt.
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c. De betreffende passages (in respectievelijk paragraaf 2.2 en 3.2) zijn aangepast.

3. Ambtshalve aanpassingen
» De verschillende figuren in de tekst krijgen een bijschrift.
» De onjuiste verwijzingen naar figuren of tabellen zijn, daar waar nodig, 

veranderd.
» Op pagina 13 is figuur 2 aangepast op basis van de meest recente cijfers (juli 

2016). In de tekst wordt ook verwezen naar de meest recente cijfers wat 
betreft het aandeel sociale voorraad.

» Op pagina 15 wordt de term vrije sector aangepast in geliberaliseerde sector, 
met een toelichting op die term.

» Pagina 17: de term 'dure' woning wordt gedefinieerd door de prijsklasse erbij 
te vermelden.

» Onder het kopje leefbaarheid op pagina 19 wordt kort verwezen naar het 
nieuwste cijfers over de totale wijkwaardering uit de conceptwijkatlas 2016. 
Cijfers over afzonderlijke onderdelen zijn nog niet beschikbaar voor gebruik in 
de woonvisie.

» In paragraaf 7.1 is beter omschreven wat met de divers beschreven 
inkomens(groepen) wordt bedoeld.

» De ambitie om voldoende sociale woningvoorraad te houden is op pagina 37 
omschreven als 'in overeenstemming met de doelgroep'. Het percentage als 
harde ambitie is losgelaten, omdat het aandeel sociale koopvoorraad sterk 
fluctueert onder invloed van de woningmarktontwikkelingen waar in bestaande 
voorraad ook niet op te sturen is.

» De tweede paragraaf over GPR-gebouw op pagina 43 is helderder beschreven.
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Verslag mondelinge inbreng zienswijze 

Notulen Woonvisie

datum
tijd
plaats
aanwezig

8 juli '16
9.00 tot 10.30 uur 
Collegekamer gemeente Veldhoven
Marie-José Backx (Woonbedrijf), Koen Boley (Wooninc), Ruud van Splunder ('thuis) 
Jack Zegveld (huurdersvereniging Woonbedrijf), Sylvia vd Dennen (huurdersvereniging 
'thuis), Jeroen Ijff, Anita van Hezik, Ine te Boekhorst (allen gemeente Veldhoven),

Afwezig m.k. : Hans van de Looij, Hans Schouten, Hilde van der Herten.

Onderwerp Inhoud Z conclusies Z afspraken Actor

1. Opening Anita opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

De bestuurders Hans van de Looij (wethouder gemeente 
Veldhoven) en Hilde van der Herten (directeur-bestuurder 'thuis) 
hebben zich afgemeld vanwege te drukke werkzaamheden. De 
heer Schouten had een voorbehoud gemaakt op zijn 
aanwezigheid; hij blijkt dus alsnog verhinderd.

In januari hebben we afgesproken om na de ter inzage legging 
het document van de woonvisie samen te bespreken om op- of 
aanmerkingen te verwerken en deze als zienswijzen te 
beschouwen.

Er wordt een voorstelrondje gedaan.

Anita presenteert kort de belangrijkste punten uit de woonvisie en 
ze vraagt om een eerste algemene reactie,

» J. Zegveld geeft aan in de woonvisie prestatieafspraken terug 
te vinden, die daar niet in thuis horen.

» J. Zegveld mist bij het onderdeel statushouders de politieke 
context.

» K. Boley geeft aan dat het een mooi en duidelijk stuk is en 
goed te lezen. Het is woningwet-proof, de 
samenwerkingsverbanden zoals bij de thema's benoemd, 
vindt hij goed.

» M. Backx en R. van Splunder geven aan dat hun beider 
corporatie nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming 
van het stuk en zij staan daarom achter de inhoud.

Vervolgens worden de thema's een voor een besproken.

2. Thema 1 Veldhovens-positie in de regio.
Strategie:
1. onderscheidend t.o.v. andere gemeenten.
2. best of both worlds.

De strategie is herkenbaar, de aanwezigen kunnen zich erin 
vinden.

Keuzes:
1. dorpse karakter versterken, onder andere door Huysackers te 

ontwikkelen als dorpsmilieu._______________________________
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2. bestaande wijken stedenbouwkundige kwaliteit toevoegen.
3 Voorzieningenaanbodaanvullend op dat van Eindhoven.

De enige opmerking bij dit thema is de suggestie om het woord 
'versterken' te vervangen door 'behouden'.

Ook in de keuzes kunnen de aanwezigen zich vinden.

3. Thema 2 Wonen - de mens centraal.
Strategie:
1. Behouden van dorpse kwaliteiten.
2. Elke wijk een duidelijke eigen identiteit—trots.
3. Bij transformatie juiste woningen op juiste plek.

S. vd Dennen heeft moeite met het woord 'trots' Zij voelt dit niet 
als bewoner van een sociale huurwoning. Dat bewoners trots 
worden kan geen doel zijn, wel dat ze tevreden wonen. Dus graag 
de regel eruit halen en het woord wijzigen in tevreden wonen of 
woongenot.

De aanwezigen staan achter de strategie.

Keuzes:
1. Community building; ontmoeting mogelijk maken.
2. Burgergericht handelen bij initiatieven.
3. Onderscheidende wijken; in wijkvisies vastleggen.

Keuzes zijn herkenbaar, de aanwezigen kunnen zich hierin vinden.

4. Thema 3 Wonen op maat.
Strategie:
1. Geschikte woningen toevoegen in bestaande wijken
2. Gelijkmatige spreiding urgenten.

Het huisvesten van urgenten vindt plaats in de sociale 
huurwoningen, dit betekent dat het binnen de wijk veel druk gaat 
geven. Is wel afhankelijk van het aanbod dat vrijkomt. Dit blijft 
een aandachtspunt.

Met dit aandachtspunt in het achterhoofd kunnen de aanwezigen 
zich vinden in de strategie.

Keuzes:
1. E-health in samenwerking met Brainport.
2. Mogelijkheid blijvers lening onderzoeken.
3. Kleine woningen, met kleine tuin, minder pp, gelijkvloers.
4. Flexibele, tijdelijke woningen toevoegen.
5. Onorthodoxe werkwijze.

Om snelheid in het bouwproces te brengen zouden we meer 
gebruik kunnen maken van stempelplannen. Deze liggen in de 
bureaulade, zijn al goedgekeurd en kunnen zo weer gebruikt 
worden. In het ontwikkelproces bespaar je tijd en geld, zowel bij 
de gemeente als bij de corporatie.
Voorwaarde is dat de gemeente ervoor open staat. Deze suggestie 
wordt onderschreven door aanwezige. Dit is een 
'uitvoerinqmaatreqeľ en hoeft daarom niet in de visie te worden
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opgenomen.

Alle aanwezigen staan achter de keuzes.

5. Thema 4 De basis op orde.
Strategie:
1. In geheel Veldhoven minimaal 380Zo sociale woningen.
2. Doorstroming stimuleren.

De strategie is herkenbaar, de aanwezigen kunnen zich erin 
vinden.

Keuzes:
1. Huurbeleid, verkoop geliberaliseerde woningen, nieuwbouw 

< eerste aftoppingsgrens.
2. Flankerend beleid.
3. Meer aanbod geliberaliseerde huurwoningen.
4. Sociale voorraad toevoegen in Huysackers.
5. Directe verhuur voor spoedzoekers.

Bij dit thema vraag J. Zegveld in het document enige tekstuele 
wijzigingen met betrekking tot aanbod van woningen op
Wooniezie en direct te huur.
Hij stelt ook voor het woord 'substantieel' in de zin over aanbod 
voor spoedzoeker, weg te laten. Hij vindt het aanbod niet 
substantieel.

Iedereen kan zich er verder in vinden.

6. Thema 5 Zorgen voor/om de toekomst.
Strategie:
1. Duurzaamheid woningvoorraad.
2. 200Zo duurzame opwekking van energie in 2020.
3. 300Zo reductie van CO2 uitstoot in 2030.
4. klimaatbestendige stad.

De punten 2 en 3 zijn niet nieuw: ze komen uit het 
milieubeleidsplan van Veldhoven. J. Zegveld mist de realiteitszin; 
er moet veel gebeuren wil dit waar te maken zijn. De aanwezigen 
erkennen dit, maar vinden wel belangrijk dat de ambitie blijft 
staan.
Dhr. Zegveld wil ook aandacht voor betaalbare duurzaamheid.

Verder is de strategie herkenbaar en kunnen zich erin vinden.

Keuzes:
1. Corporatie bij renovatie naar label B.
2. Nieuwbouw naar (aanpasbaar naar) nul-op-de-meter.
3. Bewustwording burgers.
4. Gescheiden rioolstelsel, groene daken en buitenruimte.
5. Onderzoek naar mogelijkheid duurzaamheidslening.

Label B hier weghalen; want dit is in principe een 
prestatieafspraak.

De aanwezigen staan achter de keuzes.

Eindverslag inspraakprocedure woonvisie 8 ļ 9



Veldhoven
7. Wijzigingen Tot slot volgen nog een aantal algemene opmerkingen en

voorstellen tot wijzigingen.
» Plaatje van het woningbezit, laatste bijlage, klopt niet.
» Stuk nakijken op consistente terminologie.
» Er is scherp ingezet op Huysakkers. Om vast te houden aan

380Zo sociale voorraad moeten we om de tafel, want ook in 
bestaande wijken moet bijgebouwd kunnen worden.

» Er zijn zorgen of de 3807o te behouden is (in prestatie afspraak 
vastleggen).

» De CROW norm bekijken in de plannen voor 
seniorenwoningen.

8. Rondvraag Geen opmerkingen.
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Technische vragen PvdA over de Starterslening (in relatie tot de Woonvisie)

1. Is er een inschatting te maken van het aantal Starters dat de afgelopen jaren gebruik 
heeft gemaakt van de Starterslening en hoeveel Starters er de komende jaren 
(wellicht op basis van ervaringen uit eerdere jaren of ervaringen van andere 
gemeenten) de komende jaren gebruik van zouden willen maken? Om hoeveel 
Starters gaat het dan?
Vanaf sept 2013 zijn er 65 aanvragen binnen gekomen waarbij 49 leningen zijn 
verstrekt. Het aantal aanvragen en verstrekte leningen is in de loop van de 
jaren afgenomen.
Vanaf mei 2013: 22 leningen verstrekt (22 aanvragen)
2014: 26 leningen verstrekt (33 aanvragen)
2015: 12 leningen verstrekt (16 aanvragen)
Tot juli 2016: 5 leningen verstrekt (9 aanvragen)

We zien in de loop van de jaren het aantal aanvragen dalen. De verwachting is 
dan ook dat deze daling zal doorzetten, mede door de lage rentestand 
waardoor de maandlasten lager uitpakken. In 2017 zijn dan wellicht 10 tot 20 
leningen te verstrekken.

2. Het geld dat wordt uitgeleend, krijgt de gemeente weer terug. Hoeveel zou de 
gemeente echter beschikbaar moeten hebben om te kunnen voorzien in de te 
verwachten aanvragen? Of hangt dat mede af van de hoogte van de lening die 
beschikbaar wordt gesteld en wat zijn dan de gangbare leningen aan Starters?
De hoogte van een starterslening is conform de verordening starterslening 
Veldhoven 2013 maximaal C 30.000. Uit de evaluatie van 2015 (waar de raad 
via een informatienota in november 2015, week 47, over is geïnformeerd) blijkt 
dat de gemiddelde hoogte van de lening C 27.000 is, waarbij 950Zo van de 
aanvragers het maximaal te lenen bedrag aanvragen. Dus om het aantal te 
verwachten leningen (10-20) in 2017 uit te kunnen keren zal een budget van
C 600.000 beschikbaar moeten zijn.

3. Zijn er momenteel middelen beschikbaar om de Starterslening een vervolg te 
kunnen geven, bijvoorbeeld via het Volkshuisvestingsfonds of gewoon via de vrije 
reserve? Is dat afdoende om in de (te verwachten) aanvragen te kunnen voorzien? 
Om startersleningen uit te geven, hoeven geen middelen op de begroting 
gereserveerd te worden, maar moeten wij een lening aangaan. Dit heeft een 
negatief effect op onze solvabiliteit. In de concept-begroting wordt onder meer 
terughoudendheid op investeringsbeleid bepleit.
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TECHNISCHE VRAAG PvdA INZAKE AGENDAPUNT 14 WOONVISIE 
EN VERDER

aan : Gemeenteraad
onderwerp : Beschermd wonen, beantwoording vragen PvdA
cc :

van

datum 
reactie voor

J. Strijbos 

11 oktober 2016

afdeling 

aantal bijlagen

Regie & 
Ontwikkeling

Toelichting memo

Naar aanleiding van de bespreking van de Woonvisie (oordeelsvormende raad d.d. 20 
september 2016) heeft de PvdA-fractie op 2 oktober 2016 twee vragen gesteld over 
'Beschermd wonen' (portefeuillehouder M. van Dongen).

Vooraf
De portefeuillehouder heeft tijdens de raadsvergadering het volgende aangegeven, 
zoals ook is terug te horen in de geluidsopname, vrij vertaald:

Beschermd wonen is een Wmo-voorziening en hoort als zodanig niet thuis in de 
Woonvisie. Als inwoners uit een beschermde woonvorm komen, moet er geschikte en 
betaalbare alternatieve huisvesting voor handen zijn. Deze ontwikkeling doet zich niet 
alleen voor bij de doelgroep van Beschermd wonen, maar bijvoorbeeld ook bij ouderen 
die te maken hebben met de afbouw van 'het' bejaardentehuis. Deze 
maatschappelijke ontwikkeling wordt echter wel benoemd in de Woonvisie; zie 
daarvoor het thema 'Extramuralisering van de zorg' (pagina 18 en 19 van de 
Woonvisie). De verwachting is dat er regionaal beleid gaat volgen, omdat er mogelijk 
financiële doordecentralisatie gaat volgen op het gebied van Beschermd wonen waar 
centrumgemeente Eindhoven tot op heden een regionale rol heeft.

De formele vragen van de PvdA staan hieronder, inclusief beantwoording die 
samenhangt met bovenstaande bestuurlijke toelichting tijdens de oordeelsvormende 
vergadering over de Woonvisie.

Vraag 1: Wat staat er in de maatschappelijke structuurvisie over het 
beschermd wonen?

Antwoord: Beschermd wonen staat niet opgenomen in de maatschappelijke 
structuurvisie. Beschermd wonen is namelijk het bieden van verblijf in een 
accommodatie van een dienstverlener met 24-uurs toezicht en begeleiding aan 
inwoners die door psychische en psychosociale problemen een therapeutische 
leefomgeving nodig hebben omdat ze niet zelfstandig kunnen wonen zonder de directe 
nabijheid van dit toezicht of ondersteuning.

Beschermd wonen is dus wonen met zorg. In de maatschappelijke structuurvisie staat 
op pagina 9 aangegeven dat wonen met zorg buiten de scope van deze visie valt.



Veldhoven

Vraag 2: Wat is de feitelijke situatie van het beschermd wonen, ofwel hoe is 
dat nu in de praktijk geregeld?

Antwoord: Beschermd wonen is door de decentralisatie van AWBZ-taken een Wmo- 
verantwoordelijkheid van gemeenten geworden per 1 januari 2015. In tegenstelling 
tot de gedecentraliseerde Wmo-verantwoordelijkheid 'Begeleiding' is het budget voor 
Beschermd wonen niet gealloceerd bij de gemeente Veldhoven maar bij Eindhoven, als 
centrumgemeente voor de 14 omliggende regiogemeenten. In overleg met de 
regiogemeenten geeft Eindhoven beleidsmatig vorm aan Beschermd wonen, waardoor 
de regiogemeenten hiervoor geen apart beleid ontwikkelen. Mogelijk gaat dit in de 
toekomst veranderen, omdat er een landelijke ontwikkeling gaande is die impliceert 
om op enig moment de gemeentelijke centrumconstructie los te laten.

2 Z 2
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Adviesnota raad

Vaststellen samenspraakproces Nota Kunst ŭ Cultuur

Samenvatting

De culturele ontplooiing van Veldhovenaren is met name vastgelegd in de nota kunst
en cultuur 2006-2010 ’De vooruitgang van de cultuur'. Vanwege allerlei 
ontwikkelingen is deze nota gedateerd en toe aan herziening. Aangezien het 
vaststellen van dit kaderstellend beleid een bevoegdheid is van uw raad dient u ook 
het proces en de kaders daarvan om te komen tot een nieuwe nota vast te stellen.

In deze adviesnota wordt het proces van samenspraak voorgesteld om te komen tot 
een geactualiseerde nota Kunst ŭ Cultuur. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen.

Beslispunten

1. Het stappenplan samenspraakproces inclusief kaders, zoals onverkort in het besluit 
16.101 I 16 bs00465 is opgenomen, om te komen tot een nota Kunst ŭ Cultuur, 
vast te stellen.

Inleiding

De huidige nota Kunst en Cultuur is gedateerd en aan herziening toe. Uw raad is bij de 
vaststelling van kaderstellend beleid het bevoegd orgaan en daarmee ook voor de 
procesaanpak voor samenspraak.

In het proces om te komen tot een nota Kunst ŭ Cultuur wordt uitgegaan van een 
regisserende gemeente. De gemeente heeft daarbij een open en flexibele houding in 
samenwerking met andere partijen gericht op ondersteunen, faciliteren en verbinden. 
Dit in samenspraak met maatschappelijke partners. Gekozen wordt voor 
samenspraak, coproductie en tegenspraak met maatschappelijke partners. Op deze 
wijze wordt uit de Veldhovense samenleving opgehaald wat de mogelijkheden zijn en 
hoe de samenleving aankijkt tegen ontwikkelingen en ontplooiingsmogelijkheden. Met 
deze open houding wordt bereikt dat de uiteindelijke nota een gedragen stuk is, 
waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Het proces om te komen tot een nota Kunst ŭ Cultuur ziet er fasegewijs als volgt uit:
^ Inventarisatie 
♦ Ontwerp 
^ Besluitvorming
Een en ander is in het stappenplan, dat als bijlage bij het raadsbesluit is bijgevoegd, 
nader uitgewerkt.

Tijdens de inventarisatiefase worden bijeenkomsten georganiseerd met een brede 
afvaardiging van betrokkenen (zowel intern als extern) bij alle in de nota onder te 
brengen onderwerpen. In de ontwerpfase worden betrokkenen uitgenodigd aan de



slag te gaan met het samenstellen van de nota. Gedurende het proces wordt ook 
gekeken op welke wijze tegenspraak georganiseerd kan worden om op die manier ook 
kritisch te kijken naar de eigen werkwijze, resultaten en uitkomsten.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

De voorwaarden voor culturele ontplooiing van bewoners is binnen bestaande kaders 
vastgelegd. Daarbij houden Kunst & Cultuur ons een spiegel voor, verschaffen nieuwe 
inzichten, zetten aan tot leren, stimuleren creativiteit, roepen emoties op en bieden 
ontspanning. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om 
inwoners te laten kennis maken met culturele uitingen én om actief deel te nemen aan 
kunst en cultuur'. De kaders t.b.v. het samenspraakproces zijn opgenomen in het 
stappenplan dat integraal onderdeel uitmaakt van het besluit.

Beoogd effect

Door het proces van samenspraak te hanteren worden inwoners en instellingen 
nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. 
Door hen hierbij te betrekken wordt draagvlak gecreëerd voor de nota en de richting 
daarin die uiteindelijk ter besluitvorming aan uw raad zal worden aangeboden.

Argumenten

1.1 Uw raad is bevoegd orgaan voor het vaststellen van dit proces 
Uw raad is bevoegd orgaan waar het de vaststelling van kaderstellend beleid betreft 
en daarmee ook met betrekking tot het proces waarlangs beleid tot stand komt. Bij de 
vaststelling van het amendement op 24 september 2013 van het Praktijkprogramma 
Samenspraak heeft uw raad dit benadrukt. Tevens komt een dergelijk proces het best 
tot zijn recht als dit in samenspraak tot stand komt met het veld, bewoners en andere 
betrokkenen.

Kanttekeningen en risico's 

N.v.t.

Financiën

Kosten ten behoeve van het samenspraakproces worden ten laste gebracht van 
programma 11, product 6302 Beeldende kunst en zijn hierin voorzien.

Communicatie en samenspraak

Voor de totstandkoming van de nota wordt gekozen voor een proces van 
samenspraak, coproductie en tegenspraak. Hierdoor wordt bereikt dat de uiteindelijke 
nota een gedragen stuk is, waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn. Daarbij wordt hieraan vorm gegeven door een fasegewijze aanpak.

Uitvoering Z planning

Reeds eerder gaven wij aan dat het proces om te komen tot de nota fasegewijs 
plaatsvindt. Onderstaand zijn deze fases nader toegelicht:

In ventarisatiefase
In deze fase vindt een inventarisatie plaats, opgebouwd uit de volgende onderdelen:

^ Huidige kaders (relevante nota's)
^ Evaluatie bestaande beleidsrichtingen 
^ Actualiseren van cultureel Veldhoven
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^ Ontwikkelingen en trends op gebied van kunst en cultuur 
^ Voorbeelden cultureel beleid andere gemeenten

Ontwerpfase
In de ontwerpfase wordt de feitelijke nota uitgewerkt.

^ Praktijkinput en ambities
Er worden gespreksrondes en debatavonden georganiseerd met cultureel 
Veldhoven en andere betrokkenen om te komen tot het benoemen van 
knelpunten dan wel speerpunten over wat gaat goed en wat niet? En hoe ziet er 
een aantrekkelijk en cultuurminnend Veldhoven uit!

• Vertaling van input naar visie
Een werkgroep van externe ’schrijvers uit 't veld' wordt gevraagd hieraan vorm 
te geven

^ Benoeming van visie in effecten en doelstellingen
Debatavond met gebruikers en betrokkenen over de vertaalslag van visie en 
ambities in te bereiken effecten en doelstellingen. Maar ook over beperkingen, 
onhaalbare doelen en niet te realiseren ambities.

Besluitvormingsfase
In de laatste fase vindt besluitvorming plaats over de nota door uw raad door 
behandeling in een oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomst voorzien in 
maart 2017.

Samengevat ziet de planning van het totale proces er als volgt uit:
Oordeelsvormende Raad 
Besluitvorming gemeenteraad 
Analyse en evaluatie 
Externe consultatie, concept visie 
Oordeelsvormende Raad (toetsing I visie) 
Besluitvorming gemeenteraad

20 september 2016 
11 oktober 2016 
September-oktober 
Oktober-december 2016 
7 maart 2017 
28 Maart 2017

Bijlagen

Geen

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

De portefeuillehouder zegt toe het doel van de nota 'Kunst ŭ Cultuur' nader in de 
kaders te omschrijven, rekening houdend met het verzoek vanuit de raad om de 
kaders (1) te concretiseren; (2) in reikwijdte te verruimen; en (3) op te nemen in een 
zelfdragend besluit.
De portefeuillehouder zegt toe 'burgers' intensiever te betrekken in het 
samenspraakproces: ook mee-praten i.p.v. uitsluitend mee-weten.

De portefeuillehouder zegt toe de vraag over de betrokkenheid van de provincie bij 
Kunst ŭ Cultuur mee te nemen in de schriftelijke reactie van het college.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Bij de bewoners is in het proces tevens het aspect van meedenken toegevoegd.

Daarnaast zijn regionale en provinciale belanghebbenden als partij bij de ringen van 
invloed toegevoegd.
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De kaders zijn opgenomen in het stappenplan waarbij het stappenplan in zijn geheel 
in het besluit is opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
16.101| 16bs00465 
11 oktober 2016 
15
Vaststellen samenspraakproces nota Kunst ŭ Cultuur

nummer 
datum raad 
agendapunt

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016, nr. 
16.100

overwegende dat:
- de gemeenteraad het bevoegd orgaan is waar het de vaststelling van 

kaderstellend beleid betreft en daarmee ook met betrekking tot het proces 
waarlangs het beleid tot stand komt;

gelet op:
- de gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Het stappenplan samenspraakproces inclusief kaders, zoals hieronder verwoord, 
om te komen tot een nota Kunst ŭ Cultuur, vast te stellen.

Stappenplan samenspraakproces nota Kunst ft Cultuur

Doel
In samenspraak met het culturele veld komen tot een breed gedragen visie Kunst 
ŭ Cultuur.

Gewenst resultaat
De in samenspraak te ontwikkelen nota Kunst ŭ Cultuur en de daarin beschreven 
visie en ambities kan rekenen op draagvlak bij de betrokken partijen en 
belanghebbenden; zij gebruiken dit document als kader bij hun activiteiten.

Kaders samenspraakproces
Voor het samenspraakproces zijn volgende kaders van toepassing:

a. 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.

b. 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'.

c. De uitgaven blijven binnen de programma-begroting vastgestelde budgetten.



d. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst ŭ 
Cultuur;

e. 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.

f. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak dienen 
organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.

g. 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.

h. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende 
internationalisering van de Veldhovense samenleving.

Rollen, taken, en verantwoordelijkheden
In onderstaand schema is per partij beschreven welke rol men mogelijk zou 
kunnen vervullen. Bij aanvang wordt besproken hoe zij zelf hun rol zien en hoe 
nauw zij betrokken kunnen en willen zijn.

Partij Rol en taken
Gemeente Regievoerder in het proces van totstandkoming nota Kunst 

ŭ Cultuur. Stelt de nota vast en levert projectleider.
Professionele culturele 
Instellingen

Leveren een inhoudelijke bijdrage op het brede vlak van 
kunst en cultuur. Zij dragen in de komende jaren in 
belangrijke mate bij aan de uitvoering van de nota.

Amateurkunst Leveren een inhoudelijke bijdrage vanuit hun kennis en 
dragen bj aan de uitvoering.

Bewoners I 
Wijkplatforms

Leveren op gezette tijden een inhoudelijke bijdrage. Zij 
spreken als gebruiker en ervaringsdeskundige op 
persoonlijke titel en niet namens 'de instellingen ' of 'de 
vereniging '.

Regionaal Adviserende rol, bewaken ontwikkelingen en visies in de 
subregio en betrekken van expats centrum voor specifiek 
advies op onderdeel cultuur.

Wat is er al gedaan!
Er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden in het kader van samenspraak. 
Voordat gestart wordt met het samenspraakproces zullen beschikbare gegevens 
over demografische ontwikkelingen, gegevens uit de wijkatlas, 
gebruikersonderzoeken, veranderingen als gevolg van bezuinigingen in de culturele 
sector zowel lokaal als nationaal worden geanalyseerd en geduid.

Werkwijze
In het samenspraakproces werkt de beleidsmedewerker nauw samen met de 
samenspraakregisseur. De beleidsmedewerker is resultaatgericht op de inhoud en 
de samenspraakregisseur is relatiegericht op het proces. In de 
samenspraakbijeenkomsten is dit de rolverdeling. Dat betekent niet dat de 
beleidsmedewerker geen oog heeft voor het proces, want in het hele project van 
de ontwikkeling van de nota Kunst ŭ Cultuur is het proces en de relatie met 
collega's en externe stakeholders een belangrijk gegeven. Daarnaast wordt naast 
samenspraak ook tegenspraak georganiseerd om ook kritisch te kijken naar 
hetgeen beoogd en gerealiseerd wordt.

De werkvorm tijdens de samenspraakbijeenkomsten wordt in overleg bepaald en 
hangt af van de onderwerpen die aan de orde komen en van betrokkenen. De
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huidige inschatting is dat zeker een drietal rondes noodzakelijk zijn. Hiervoor 
worden externe en interne betrokkenen I belanghebbenden gericht uitgenodigd.

Daarbij gaat het om rolbepaling, visieformulering, ambitie benoemen en realistisch 
maken. Als laatste stap wordt de geformuleerde visie omgezet in een strategie 
voor de stakeholders.

Daarbij wordt nog bekeken op welke wijze de verschillende partijen gezamenlijk 
bijeenkomen of dat gekozen wordt voor deelbijeenkomsten van de verschillende 
groepen zoals deze in de bijlage zijn onderscheiden.

Dit sluit ook aan op het idee van de 4 huiskamergesprekken van de professionele 
instellingen na de zomer 2016 die gericht zijn op ouderen, jongeren, 
amateurkunst en bedrijfsleven I maatschappelijk organisaties.

Planning
Na de zomer wordt al het cijfermateriaal en andere relevante gegevens verzameld, 
geanalyseerd en geordend. Het samenspraakproces kan in de periode oktober 
2016 tot en met januari 2017 plaatvinden:

30-08-2016 

20-09-2016 

11-10-2016 

Oktober 2016

December 2016 

Januari 2017

17-01-2017
raad

Besluit voorstel gemeenteraad

Oordeelsvormeden raad

Besluitvormende raadsbijeenkomst

Gespreksrondes over aantrekkelijk cultureel Veldhoven

Debatavond met professionele instellingen en 
amateurorganisaties
- werkgroep externen 'Schrijvers uit 't veld'
- vertaling van input naar ambities

Debatavond met gebruikers over visie

Debat met betrokkenen over effecten en doelen in concept 
nota

Mogelijkheid om resultaten te bespreken in beeldvormde

14-02-2017 

07-03-2017 

28-03-2017

Wie uitnodigen
De professionele culturele organisatie en amateurorganisaties zijn belangrijke 
belanghebbenden in het proces, maar ook zzp-ers, bedrijven en ondernemers, 
vormgevers van cultuur, organisatoren van evenementen en de beroepsgroep van 
kunstenaars. Andere betrokkenen zoals corporaties en partijen binnen COPr 
worden gevraagd óf en zo ja hoe zij betrokken willen worden.

Besluit voorstel naar gemeenteraad 

Gemeenteraad Oordeelsvormend gemeenteraad 

Besluitvormend raadsbijeenkomst

Afhankelijk van de inhoud van de samenspraaksessies wordt bepaald wie 
uitgenodigd moet worden voor dat onderdeel. In de bijlage zijn de partijen en de
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functionarissen benoemd die mogelijk betrokken moeten worden. Hier zijn ook de 
soorten samenspraak per partij gedefinieerd. Dat varieert van:

^ mee-weten (partijen worden geïnformeerd), via
• meedenken (levert inhoudelijke input) en
• meewerken (draagt bij aan de uitvoering), naar
• meebepalen (neemt besluit).

Meewerken kan in dit kader twee invullingen krijgen. Ten eerste op korte termijn 
heel concreet: onderdelen van de visie schrijven. En op lange termijn een bijdrage 
leveren om uitvoerig te geven aan de visie, dus bouwen en investeren.

Ringen van invloed

Belanghebbenden en betrokkenen
Overheden - Politieke partijen/gemeenteraad Veldhoven Meebepalen

Meedenken
Professionele
culturele
instellingen

- Muziekonderwijs Art4U
- Museum 't Oude Slot
- Theater de Schalm
- Bibliotheek Veldhoven

Meedenken
Meewerken

Amateur-
gezelschappen

Podium
- Marvilde Toneel
- Toneelvereniging Meer Vreugde Kern
- Toneelvereniging Aveto
- Theateropleiding Top

Muziek
- Veldhovens muziekkorps
- Harmonie Sub Umbra
- Harmonie St. Cecilia
- Harmonie Lúnion Fraternelle
- Veldhovense Mondharmonicavereniging
- Prins Willem Alexanderband

Zang
- Veldhovens Mannenkoor
- Kempenkoor
- Multiple Voice
- Gemend koor Sheliak
- Jongerenkoor After Eight
- Cantare (Zingen Overdag)
- Gospelkoor messengers of Joy
- Zanggroep Amice (voorheen: Ubi Caritas)
- Zangvereniging Chant Oers
- Zanggroep Hajim
- Vocaal Ensemble Phoenix
- Veldhovens Kamerkoor
- Close Harmonie Just Us

Meedenken
Meewerken

Beeldende kunst en 
fotografie

- Het Penseeltje
- Met Verve
- Fotoclub Bellus Imago
- Fotogroep Veldhoven

Meedenken
Meewerken
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Cultureel erfgoed 
c.q. organisaties

- Erfgoed
- Stichting Historisch Erfgoed
- Stichting Veldhoven Dorp Historisch bekeken
- Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis
- St. Dodenherdenking
- Open monumentendag

Meedenken
Meewerken

Cultuureducatie - Onderwijsinstellingen
brede (basis)scholen ! Veldvest | RBOB

- Sondervick College
- Summa College (ihb Summa Bouw & Infra)
- 'techniekHuys
- Combinatie functionarissen (Cordaad)
- Educatief Centrum De Parasol

Meedenken
Meewerken

Andere culturele 
uitingen, vormen en 
evenementen

- Pop | Klassiek | Jazz ! etc.
- Videoart

- Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Meedenken
Meewerken

- Kunst in 't rond ! Atelier route
- Hakhok
- Cult&Tumult
- Cultuurburen
- Veldhovense Revue
- St. Organisatie karnaval
- St. Sinterklaasactiviteiten
- Stichting Activiteiten Zeelst
- A.S.V. D'Ekker (oranjefeest)
- Stichting Oranjemarkt Veldhoven
- Oranjecomité Oerle (oranjefeest)

- Organisatoren evenementen

Organisaties met 
(in)directe invloed 
op cultuur

- Severinus
- ASML
- Rabo
- Maxima Medisch Ziekenhuis
- KBO I Swove

Meedenken
Meewerken

Ondernemend
Veldhoven

- Veldhovens Ondernemers Contact (VOC); 
circa 130 bedrijven zijn aangesloten

- COPr I Centrummanagement - Citycentrum 
Veldhoven

- Dansscholen Dede I Cardo
- Ronde tafel
- Rotary

Meedenken
Meewerken

Beroepsgroep - Individuele Kunstenaars
- Musici
- ZZP-ers

Meedenken
Meewerken

Regionaal ! 
provinciaal

- regionale voorzieningen
- provinciale organisaties o.a. Kunstbalie, BKKC

Mee-weten
Meedenken
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Bewoners 1 - wijkplatforms en andere betrokken bewoners Mee-weten
Wijkplatforms - stuurgroep COPr

Mee-praten

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 oktober 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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GemeenteBelangen
VeldhovenVELDH

SAMEN
ANDRS

gemeente Veldhoven

AMENDEMENT

Onderwerp Kaders Kunst- en Cultuur
Datum 11 oktober 2016
Ingediend door VSA, GBV, CDA, D66, PvdA, Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 15: Procesvoorstel samenspraak nota Kunst & Cultuur

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 oktober 2016

kennis genomen hebbend van:
Procesvoorstel Nota Kunst- en Cultuur (16.100) en het Profiel van Veldhoven (2015-2030)

overwegende dat:
1. In 2013 een besluit is genomen t.a.v. hoe de raad in de besluitvorming dient 

om te gaan met nota's die in samenspraak tot stand zijn gekomen
2. Indien niet vooraf kaders zijn vastgesteld en een nota is in consensus tot stand is 

gekomen alleen wettelijke en financiële kaders uitgangspunt van weging mogen zijn
3. De geformuleerde kaders het speelveld binnen de samenspraak vorm geven
4. De raad via de kaders richting wil geven aan het samenspraakproces kunst- en cultuur 

beleid

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 & 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.



‘“Veldhoven

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

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

Tegen 5 stemmen (VVD)
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