
Besluitvormende raadsavond 13 september 2016
Agenda

Datum
Aanvang
Locatie
Griffier

13-09-2016
19:30
Raadzaal
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N MikkersVoorzitter

Deze agenda dient als besluitenlijst. 

Afwezig:
- dhr. Bijnen, GBV
- mevr. Roosen, GBV
- dhr. P. Wisgerhof, CDA 
en wethouder Van Dongen.

Bijlagen:

Printversie conceptagenda 
13-sept-16_B

Resultaten RA 13-09-16_Besluit 

RaadsNieuws 28 september 2016 

Notulen RA 13 09 2016 Besluit

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering van 12 juli 2016

De notulen zijn voor kennisgeving aangenomen. Deze notulen zijn terug te vinden bij de vergadering van 12 juli
2016.

5. Informatieronde

6. Art.42 vragen Reglement van Orde

6.1 VVD inzake Huisvesting Statushouders



Art 42 VVD Huisvesting statushouders_V_27062016_A_21072016 

6.2 PvdA inzake Miljoenenverlies op gronden

Art. 42_PvdA Miljoenenverlies op gronden V_31072016_A_30082016

7. Spreekrecht burgers

BESPREEKSTUKKEN

8. 16.085 Kwartaalrapportage 2-2016 (PW)

Het raadsbesluit is unaniem akkoord.

16085 Kwartaalrapportage 2-2016, voorste^def
16086 Kwartaalrapportage 2-2016, beslui^def 
16085 Kwartaalrapportage 2-2016, rapportage 
GBV_AP8_Kwarap II-2016^penbaar 
D66_AP8_Kwarap II-2016^penbaar 
VVD_AP8_Kwarap II-2016^penbaar

9. 16.091 Vaststellen herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven (PW)

Het raadsbesluit is unaniem akkoord.

16091 Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven, voorste^def
16092 Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven, beslui^def 
16091 Herindelingsontwerp grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven, besluit 14-06-2016
16091 Herindelingsontwerp grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven, bijlage GRB-2016132 tm GRB-2016135_def 
16091 Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven, grensbeschrijving_def 
16091 Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven, raadsvoorstel en -besluit gem Eindhoven 
GBV_AP9_Technische vragen^penbaar

10. Sluiting



Leden van de gemeenteraad en steunfractieleden

datum
behandeld door 
afdeling 
telefoon 
onderwerp

25 augustus 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 13 september, 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 13 september 2016

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergaderingen 
van 12 juli 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):

6.1 VVD inzake Huisvesting statushouders
6.2 PvdA inzake Miljoenenverlies op gronden

7. Spreekrecht burgers
Het spreekrecht staat open op 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 vergadering te informeren.

BESPREEKSTUKKEN

8. 16.085 Kwartaalrapportage 2-2016 (PW)
Met de kwartaalrapportage informeert het college de raad op programmaniveau 
over de afwijkingen die zich in het tweede kwartaal hebben voorgedaan vergeleken 
met de begroting. Hierbij wordt inzicht gegeven in hoe met afwijkingen (financieel 
en beleidsmatig) wordt omgegaan en wordt een oplossing en/of bijsturing 
voorgesteld.
De tweede kwartaalrapportage geeft een positieve financiële bijstelling voor 2016. 
Echter, het begrotingssaldo 2016 blijft negatief.

9. 16.091 Vaststellen Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven (PW) 
Op 14 juni 2016 heeft de raad her herindelingsontwerp tot grenscorrectie tussen de 
gemeente Eindhoven en Veldhoven vastgesteld. De raad dient nu, conform de 
wettelijke vereisten, een besluit te nemen over de herindelingsregeling 
grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven. Met deze voorgenomen grenscorrectie worden 
de gemeentegrenzen tussen Eindhoven en Veldhoven aangepast.
Het herindelingsontwerp grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven heeft gedurende acht 
weken ter inzage gelegen. Hierop zijn bij beide gemeente geen zienswijzen 
ingediend.

10. Sluiting



Veldhoven
Resultaat Raadsavond 13 september 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.

Afwezig:
- dhr. Bijnen (GBV)
- mevr. Roosen (GBV)
- dhr. Wisgerhof (CDA)

2. Definitieve agenda Akkoord. De voorzitter heeft eerder vanavond, 
tijdens een manifestatie op het 
Beweegplein, een petitie van 
handtekeningen en tekeningen ontvangen 
om sluiting van Den Ekkerman te 
voorkomen.

GBV wil gebruik maken van de 
informatieronde inzake het rapport 
Demmers.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 14 dhr. Peters (VSA).
4. Voor kennisgeving aannemen de 

notulen van de besluitvormende 
vergaderingen d.d. 12 juli 2016

Akkoord.

5. Informatieronde GBV vraagt naar een reactie van het 
college over het rapport Demmers.
Het college wil zaken aanpakken op 
passende schaalniveaus door lokaal,



regionaal, (inter-)nationaal te handelen. 
Het college ziet het rapport Demmers als 
een van de bouwstenen om verder te 
bouwen aan een florerende regio.

6. Artikel 42 vragen
1. VVD inzake huisvesting 

statushouders

2. PvdA inzake miljoenenverlies op 
gronden

Dhr. Prinsen geeft aan dat de beantwoording 
niet afdoende is. Er zijn geen concrete 
antwoorden gegeven op de vraagstellingen.
Een afvaardiging van de PvdA heeft tijdens de 
vakantieperiode gesproken met de 
wethouders Raemakers en Wijman. Dhr. 
Rooijakkers is van mening dat hij meer 
informatie verneemt uit de media dan vanuit 
het college en vraagt naar de exacte 
financiële informatie.

De POHO deelt deze mening niet.

De POHO zegt een overzicht met 
marktinformatie van panden toe. Dit 
overzicht wordt naar de griffie gestuurd.
De POHO verzoekt de raad dit overzicht 
vertrouwelijk te behandelen omdat nog 
niet alle panden verkocht zijn.

7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers gemeld.
8. 16.085 Kwartaalrapportage II-2016 PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) voor 

het besluit.
9. 16.091 Vaststellen herindelingsregeling 

grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven
PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) voor 

het besluit.
10. Sluiting Om 20.08 uur.
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Woensdag 28 september 2016

RããdsNieuws gemeente Veldhoven
Woonvisie 2016 en verder: er blijft nog te wensen over

'Bouw meer kleine huizen 
voor alleenstaanden'
Veldhoven krijgt in de nabije toekomst te maken 
met een grote stijging van de groep alleenstaan
den (vooral ouderen) en eenoudergezinnen. De nota 
'Woonvisie 2016 en verder' speelt daar onvoldoende 
op in, zo klonk het in de oordeelsvormende discussie 
in de raad. De groeiende behoefte aan kleine (huur) 
woningen en sociale woningbouw kwam in het de
bat vaak terug.

Tevredenheid over het beleidsstuk - waaraan een 
traject van samenspraak vooraf is gegaan - 
was er zeker ook. "We zien veel van onze 
wensen terug in de Woonvisie, zoals on
dersteuning van kwetsbare groepen en 

ambities op het terrein van duurzaam
heid en kwaliteit", stelde Johan de Haas 

(PvdA). Ook VVD, VSA, D66 en GBV uit
ten zich met positieve woorden over 

de nieuwe woonvisie.

De Haas miste ook enkele zaken, zoals een visie op 
beschermd wonen. Ook het afschaffen van starters- 
leningen - vanwege de aantrekkende woningmarkt 
en de lage rentestand - is in zijn ogen niet juist. "Jon
geren krijgen veel moeilijker dan voorheen een le-

Meedenken over 
kunst en cultuur
Voor de vormgeving van de nieuwe nota Kunst ä 
Cultuur gaat de gemeente de komende maanden 
een samenspraakproces aan met een 'brede laag 
van de Veldhovense bevolking'. Het voorstel stuit
te echter op veel kritiek van de raad.

Verantwoordelijk wethouder Piet Wijman (D66) wil 
de burger vooral bereiken via de wijkplatforms. De 
VVD en GBV pleitten ervoor om bewoners intensie
ver en ook rechtstreeks te betrekken bij de totstand
koming van deze nieuwe nota. De fracties van VSA 
en Samenwerkend Veldhoven stelden daarnaast 
vraagtekens bij de bruikbaarheid en reikwijdte van 
de vermelde kaders in de nota. VSA-fractieleider 
Ab Hofman gaf aan dat de raad zonder concrete 
en heldere kaders voorafgaand aan het proces, niet 
kan controleren achteraf. In de besluitvormende 
raadsvergadering van 11 oktober zal de nota Kunst 
ŭ Cultuur opnieuw tegen het licht worden gehou
den.

ning. Probeer die groep met een leningsvorm hier te 
houden."

Jacob Beens (Samenwerkend Veldhoven) hamerde 
het meest van allemaal op de sterk groeiende groep 
alleenstaanden en hun behoefte aan (kleine) huizen. 
Voor hen is de woonquote - het aandeel van het in
komen dat wordt uitgegeven aan woonlasten - het 
hoogst. Hij pleitte voor het omhoog brengen van het 
percentage sociale huurwoningen in Veldhoven naar 
30X. Dit is momenteel 22 X. Een dergelijke aan
scherping van de kaders zorgt volgens wethouder 
Hans van de Looij (GBV) echter voor forse complica
ties in wijken waar die norm nu niet gehaald wordt.

Betere spreiding sociale huurwoningen
Die opmerking sloeg indirect ook op een andere rode 
draad in het debat: de spreiding van sociale woning
bouw over àlle Veldhovense wijken. Dat was een 
direct gevolg van de inspreekbeurt van een 'ambas
sadeur' uit Zonderwijk: Ad Vermeulen. Namens twee 
Zonderwijkse stichtingen sprak hij zijn zorg uit over 
de 'onacceptabele concentratie van sociaal zwakke
ren' in Veldhoven-midden, en dan vooral Zonderwijk. 
Die wijk kent 51X sociale huurwoningen, wat aan
zienlijk boven het Veldhovense gemiddelde ligt.

Diverse raadsleden pikten dat signaal op, zoals Jannie 
Roosen (GBV): "Ik vind niets in de Woonvisie over 
spreiding van sociale woningbouw over alle Veldho
vense wijken." Ook de oproep van inspreekster Mieke 
van Lisdonk namens de Seniorenraad om meer kleine 
en levensloopbestendige woningen, vond weerklank 
in de raad.

De nieuwe nota Kunst å Cultuur wordt na het 
samenspraakproces in maart 2017 vastgesteld.

Zorgen om rapport commissie Demmers
Het kon niet uitblijven dat het veelbesproken rapport 
van de commissie Demmers (over een fusie tussen Nu- 
enen en Son, alsmede het overdragen van bevoegdhe
den aan Eindhoven) ook in de Veldhovense raad tot 
enige ophef zou leiden. Al bleef die overigens beperkt 
tot vragen aan het college door een bezorgde GBV- 
fractie.

Fractievoorzitter Gerard Jonkers karakteriseerde het 
rapport als een 'stevige inbreuk' op de visie van de ge
meente Veldhoven die onverkort uitgaat van zelfstan
digheid, in combinatie met 'slim samenwerken'. "Hier
mee kunnen we de belangen van onze inwoners en 
bedrijven het beste dienen." Hij vroeg het college hoe 
de raad het beste met het rapport kan omgaan.

Burgemeester Jack Mikkers wist daar wel raad mee. "Het 
college ziet Veldhoven als een zelfstandige gemeente 
die ervoor kiest om slim samen te werken en vraagstuk

ken en uitdagingen op te pakken op het schaalniveau 
waar ze thuis horen." Hij herinnerde daarmee aan de 
Bestuurlijke Toekomstvisie van Veldhoven, die in mei 
2015 door de raad is vastgesteld. "Die lijn volgen wij 
nog steeds. Het zou wel heel apart zijn als onze visie als 
gevolg van één nieuw rapport in de prullenmand zou 
belanden." Mikkers benadrukte het belang van regio
nale samenwerking voor een florerende regio, maar gaf 
daarbij aan dat het overdragen van bevoegdheden aan 
de gemeente Eindhoven niet aan de orde is.

"Wij koesteren onze samenwerkingsver 
banden en zien het Demmers-rap- 
port, evenals de lopende evaluaties 
van het Stedelijk Gebied (SGE) en de 
Metropool regio Eindhoven (MRE), 
als bouwstenen om verdere verbeterin 
gen in te zetten", zo besloot burge
meester Mikkers .

Op dinsdag 13 september vond de eerste raadsverga
dering na het zomerreces plaats. Tijdens deze besluit
vormende vergadering sprak de gemeenteraad onder 
meer over het recente rapport van de commissie Dem
mers en de communicatie rondom statushouders. Op 
dinsdag 20 september vergaderde de gemeenteraad 
in een oordeelsvormende vergadering over de nieuwe 
Woonvisie en de nota Kunst ŭ Cultuur. Met 'Raads- 
nieuws' 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.

De gemeenteraad besluit op 11 oktober over de 
nieuwe woonvisie.

Wethouder Van de Looij kwam niet direct met concre
te toezeggingen. "Spreiding van sociale woningbouw 
over heel Veldhoven nemen we in de uitvoering van de 
woonvisie mee - voor zover we dat kunnen beïnvloe
den. En als er zo'n grote toename van het aantal een
persoonshuishoudens op ons afkomt, dan ontkomen 
we er niet aan om meer kleine huizen te bouwen."

De Seniorenraad meldde ook nog dat het college niet 
had gereageerd op het verzoek om seniorenwonin
gen te bouwen op 'goede locaties', ofwel dichtbij de 
voorzieningen. Inbreiden dus. En dat vond Wendy van 
der Grinten (VSA) weer niet zo'n goed idee. "Mooie 
brinken, pleinen en lege veldjes horen bij het dorpse 
karakter van Veldhoven. Bouw die niet allemaal vol." 
Op 11 oktober neemt de raad een besluit over de 
Woonvisie 2016.

Is communicatie 
over statushouders 
nu echt verbeterd?
Concrete antwoorden van het college wilde 
hij graag hebben, VVD-raadslid Maarten Prin
sen. En die heeft hij op zijn schriftelijke vra
gen niet gekregen. Reden om er in de raads
vergadering op terug te komen. “Wij hebben 
diverse belangengroepen gesproken die bij de 
huisvesting van statushouders zijn betrokken. 
Zij zeggen dat ze geen contact hebben gehad 
met de gemeente."

De aangesproken wethouder Hans van de Looij (GBV) 
wilde er niet van weten. "Na alle commotie in het 
voorjaar over de huisvesting van statushouders heb
ben wij de communicatie met omwonenden en verte
genwoordigers van wijkplatforms en belangengroe
peringen actief opgepakt, en gesprekken gevoerd 
met direct betrokkenen. We hebben dus gedaan wat 
we beloofd hebben!" Prinsen gaf niet op en vond het 
vreemd dat belangengroepen niet welkom waren op 
vergaderingen van wijkplatforms. Van de Looij: "Dat 
is een bewuste keuze als we meer in algemene zin 
met wijkvertegenwoordigers willen praten."

Zoals bekend zijn er nu diverse locaties in beeld waar 
de gemeente de statushouders (asielzoekers met een 
voorlopige verblijfsvergunning) wil onderbrengen. 
Enkele maanden geleden was er in de raad kritiek op 
de manier van communiceren met omwonenden.



smeenti Veldhoven
13-09-2016

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 13 september 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

H.B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)
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) 
drs. A.P. Saris (VVD) 

mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen) G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)

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

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

Afwezig: P.A.C.M. Bijnen (GBV), mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV),
P. Wisgerhof (CDA) en wethouder mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBV)

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
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)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom op deze eerste vergadering na het zomerreces. De petitie en de kleurplaten 
die hij aangeboden heeft gekregen, kunnen bij de griffie .

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De voorzitter heeft van de GBV-fractie het verzoek ontvangen om bij agendapunt 5 
(Informatieronde) aandacht te besteden aan het rapport-Demmers.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 14 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Peters bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.
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4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 12 JULI 2016
VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Veldhoven
13-09-2016

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

De heer Jonkers uit zijn zorgen over het advies van de commissie-Demmers. De 
gemeente Veldhoven heeft altijd ingestemd met regionale samenwerking met 
behoud van zelfstandigheid en autonomie en het advies lijkt daar inbreuk op te 
willen maken door belangrijke beleidsterreinen te delegeren aan een ander 
gremium. Hij vraagt dan ook hoe het college hiertegenaan kijkt en hoe de raad 
hierin zou moeten opereren.

De voorzitter antwoordt dat het college, na inhoudelijke bestudering van het 
rapport, geen reden ziet om de bestuurlijke visie van de gemeente Veldhoven van 
juni 2015, naast zich neer te leggen. Veldhoven is een zelfstandige gemeente die 
slim samenwerkt op verschillende schaalniveaus, afhankelijk van het probleem. Op 
dit moment vindt er een evaluatie plaats van de MRE en het Stedelijk Gebied en 
sommige aandachtspunten uit het rapport sluiten hierop aan. Hij ziet dit als 
bouwstenen voor verbeteringen in de regionale samenwerking.
De heer Prinsen vindt het te vroeg om hierover te debatteren.
De voorzitter vindt dat Veldhoven, als derde gemeente van de regio, kan en moet 
acteren als verbinder tussen gemeenten in de regio.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van de VVD-fractie inzake huisvesting statushouders

De heer Prinsen mist concrete antwoorden op de gestelde vragen.

Wethouder Van de Looij zegt dat de communicatie actief is opgepakt door middel 
van gesprekken met vertegenwoordigers van de belangengroeperingen, direct 
omwonenden en vertegenwoordigers van de wijkplatforms. Daarbij is aangegeven 
dat het gesprek na de zomervakantie zal worden voortgezet.
De heer Prinsen heeft vernomen dat de belangengroepen niet welkom zouden zijn 
bij het overleg met de wijkplatforms.
Wethouder Van de Looij licht toe dat met de wijkplatforms in algemene termen is 
gesproken en daarbij is er bewust voor gekozen om er geen belangengroepen bij te 
betrekken.

Art. 42-brief van de PvdA-fractie inzake miljoenenverlies op gronden

De heer Rooijakkers betreurt het dat informatie niet altijd is terug te vinden in de 
brieven. Hij vraagt waarom er eerst contact met de gemeente moet worden 
opgenomen alvorens er vragen mogen worden gesteld en waarom deze niet in de 
openbaarheid worden behandeld. Tevens vraagt hij om welk bedrag het gaat en of 
het verlies nog groter kan worden dan het bedrag dat in de krant heeft gestaan.
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13-09-2016

Wethouder Wijman licht toe dat hij in een gesprek meer achtergrondinformatie 
heeft willen geven. Hij heeft zich gehouden aan de kaders die de raad heeft 
meegegeven. Er zal een aanzienlijk verschil zijn tussen de bedragen voor aankoop 
en verkoop. De panden zijn aangekocht ten behoeve van sloop, maar intussen is de 
markt veranderd, evenals de kavels. Ook de ligging van de panden is anders door 
planvorming (aanleg Zilverbaan). De definitieve financiële gevolgen hiervan zijn 
nog niet bekend. De ontsluiting van Veldhoven via de Kempenbaan is beter dan 
oorspronkelijk was beoogd en alle meerkosten voor het viaduct zijn meegenomen in 
de afspraken met de provincie. Een overzicht met marktinformatie van panden kan 
bij de griffie worden ingezien.
De heer Rooijakkers is tevreden over deze uitgebreide toelichting en wijst erop dat 
hij deze vragen tijdens het zomerreces heeft gesteld naar aanleiding van berichten 
uit de media.

7. SPREEKRECHT BURGERS 

Er zijn geen insprekers.

8. KWARTAALRAPPORTAGE 2-2016 (PW) 16.085

De heer Wijnands concludeert dat de gemeente Veldhoven nog niet in de positie is 
om de (financiële) teugels te laten vieren. Het is belangrijk om de bijgestelde 
begroting 2016-2017 alsnog sluitend te krijgen en hij ziet dan ook uit naar de 
programmabegroting die binnenkort beschikbaar komt.

De heer De Lepper ziet een rode draad in de begrotingen: na volgend jaar gaat het 
beter. Dit schuift echter steeds door en hij vraagt de wethouder of dit nog verder 
wordt doorgeschoven.

Ook de heer Slegers vraagt wanneer de wethouder verwacht dat de begroting weer 
positief zal zijn, want het doorschuiven van projecten heeft financiële 
consequenties. Wel vindt hij dat de gemeente Veldhoven een goed klimaat heeft 
voor het bedrijfsleven en hij zou dat dan ook willen promoten.

De heer Hornman is blij dat de begroting zich langzaam maar zeker positief 
ontwikkelt, ook al is de toekomst nog steeds zorgelijk. Hij heeft de indruk dat het 
rattenprobleem - dat in de hele regio speelt - wordt onderschat en meer aandacht 
verdient. Hij is blij dat de griffier het initiatief heeft genomen om raad en inwoners 
dichter bijeen te brengen en steunt dat voorstel.

De heer Rooijakkers vindt het prettig dat de antwoorden op de technische vragen 
worden doorgestuurd. De financiële zorgen zijn nog niet van de baan nu blijkt dat 
voor het jaar 2017 alsnog een negatief resultaat wordt verwacht. Hij zal instemmen 
met deze kwartaalrapportage, maar is wel benieuwd naar de voorstellen om de 
meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Wethouder Wijman deelt de zorgen van de raad over de financiële situatie van de 
gemeente Veldhoven. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt een negatief resultaat 
verwacht. Dat betekent dat de raad nog steeds kritisch moet zijn op de exploitatie 
en de investeringen, maar niet alle resultaten zijn te beïnvloeden. Het proces ten

Veldhoven
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aanzien van de bibliotheek en de muziekschool heeft tijd nodig, maar hij heeft er 
vertrouwen in dat het op een gedegen manier gebeurt.

Wethouder Van de Looij benadrukt dat het rattenprobleem niet wordt onderschat.
De bestrijding is echter enorm lastig en hierover wordt advies ingewonnen.

Tweede termijn

De heer De Lepper wijst erop dat de kwartaalrapportage alle informatie zou moeten 
bevatten die op dit moment bekend is.

Wethouder Wijman zegt dat de muziekschool wel is meegenomen. De effecten van 
de kerntakendiscussie komen aan de orde bij de Algemene Beschouwingen. Het 
zwembad is niet meegenomen omdat de omvang hiervan niet bekend is. Het zal 
echter wel impact hebben en er moet dus wel rekening mee worden gehouden.

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

9. VASTSTELLEN HERINDELINGSREGELING GRENSCORRECTIE EINDHOVEN
VELDHOVEN (PW) 16.091

Wethouder Wijman licht toe dat er een verschil is geconstateerd tussen de 
beslispunten in de adviesnota en die in het raadsbesluit. Daarom is vanmiddag een 
gecorrigeerde versie toegestuurd.

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

10. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 20.10 uur.

Veldhoven
13-09-2016

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 11 oktober 
2016.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Artikel 42 brief inzake communicatie rondom huisvesting statushouders

Veldhoven, 27 juni 2016

ĮHOUDT 
1KOERS

Geacht college,

Naar aanleiding van het krantenartikel over bovengenoemd onderwerp in het 
Eindhovens Dagblad van zaterdag 25 juni jl. en de reacties van de bewonersgroepen 
Djept en Blaarthemseweg hierover hebben wij de volgende vragen aan uw college.

- Is het college met ons van mening, dat het actief betrekken 
van belangengroepen/omwonenden van essentieel belang is 
voor het creëeren van draagvlak ?

» Klopt het dat sinds het college aangegeven heeft de communicatie te
verbeteren de belangengroepen uit Zeelst niets meer van uw college hebben 
vernomen ?

» Klopt het dat uw college voor het overleg met de wijkplatforms de
vertegenwoordigers van de belangengroepen hiervoor bewust niet heeft 
uitgenodigd ? Zo ja, wat is daarvan de reden ?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de Veldhovense VVD, 
Maarten Prinsen
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onderwerp artikel-42 vragen over communicatie rondom de huisvesting van statushouders
1 www.veldhoven.nl

Geachte heer Prinsen,

In uw brief van 27 juni 2016, binnengekomen 1 juli 2016, stelt u ons college op grond 
van artikel 42 van het Reglement van orde een aantal vragen. Deze vragen hebben 
betrekking op de communicatie rondom de huisvesting van statushouders. 
Onderstaand gaan wij in op deze vragen, waarbij wij niet puntsgewijs uw vragen 
volgen maar meer inzicht verschaffen door het geven van een antwoord in algemene 
zin (inhoudelijk en procesmatig).

Na het besluit van de raad van 10 mei jl. om tenminste twee extra locaties (naast 
Djept Z Heerbaan en Blaarthemseweg) toe te voegen voor de bouw van tijdelijke 
woonunits voor urgenten, hebben wij de structuur van de wijkplatforms en 
buurtpreventie benut om een klankbordgroep te formeren. Deze klankbordgroep 
bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit elke wijk.

De eerste gedachtewisseling met de klankbordgroep richtte zich op het inventariseren 
van eventuele extra locaties voor tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. In een tweede 
bijeenkomst hebben wij ons besluit van 5 juli over de extra aangewezen locaties 
uitgebreid toegelicht. Op 26 juli praten wij wederom met de klankbordgroep maar dan 
over de integratie van urgenten in zijn algemeenheid, dus niet per locatie. De 
bedoeling is om tijdens deze bijeenkomst te inventariseren welke mogelijkheden onze 
inwoners zien om een bijdrage te leveren aan het integratieproces.

Vanzelfsprekend is ook rechtstreeks overleg met omwonenden van belang voor het 
vergroten van inzicht in de problematiek op de woningmarkt en het creëren van 
draagvlak voor de (tijdelijke) oplossingen die daarvoor gekozen worden. Hiertoe 
hebben de laatste weken diverse informatieavonden plaatsgevonden. Direct na de 
zomervakantie vinden vervolgbijeenkomsten plaats en raadplegen wij in 
samenwerking met de betrokken corporaties de omwonenden over de 
uitwerkingsgedachten van de diverse locaties.

Overigens hebben wij meerdere keren gesproken met het vanuit omwonenden 
geformeerde buurtplatform Djept Z Heerbaan. Ons besluit van 5 juli hebben wij in een 
afzonderlijke bijeenkomst ook toegelicht aan het bewonerscollectief Zeelst-Oost.



e—Veld hoven
In dit kader willen wij graag melden dat de tot op heden plaatsgevonden 
informatieavonden en contactmomenten, zich kenmerken door een kritische maar 
positieve houding. Dit stemt ons tot tevredenheid en geeft wederzijds vertrouwen voor 
de komende periode.

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

Erik de Ruiter 
secretaris

Jack Mikkers 
burgemeester

Máveld 1

5501 KA Veldhoven 

Postbus 10101 

5500 CA Veldhoven

T 14040 

F 040-25413 95 

E gemeenteSveldhoven.nl 
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P vdA-V eldhoven 
p/a Smelen 93 
5509 RK Veldhoven

jeroenrooijakkers@chello.nl
www.pvda-veldhoven.nl

veldhoven

Gemeente Veldhoven Veldhoven, 31 juli 2016

T.a.v. College van B&W
Postbus 10101 
5500 GA VELDHOVEN

Betreft: artikel 42 vragen over Miljoenenverlies op gronden 

Geacht college,

Het ED van zaterdag 30 juli maakt melding van een miljoenenverlies op gronden die in 2010 en 2012 zijn aangekocht ten 
behoeve van de aansluiting op de A67. Opnieuw een financiële tegenslag die Veldhoven niet kan gebruiken.

Allereerst verbaast het de PvdA-Veldhoven dat de Raad niet op de hoogte was van deze informatie c.q. dat u de Raad niet 
informeerde over de op handen zijnde publicatie in het ED. De journalist heeft, zoals uit het artikel blijkt, vooraf overlegd 
met de gemeente(lijke woordvoerder).
De PvdA veronderstelt dat deze informatie nog niet bekend was bij de laatste besluitvormende vergadering (12 juli jl.), 
waar onder meer de Jaarrekening van 2015 en de Voorjaarsnota van 2017 op de agenda stonden. Mocht dit wel zo zijn, 
dan is dit opnieuw een gemiste kans om de Raad bijtijds te informeren.

Wanneer de gronden voor een aanzienlijk lager bedrag worden verkocht, dan waar ze voor zijn aangekocht zal dit de 
schuldenpositie bovendien negatief beïnvloeden. Hoewel de gronden bedoeld waren voor de aansluiting op de A67 en 
niet voor verkoop, moet de gemeente nu andere gronden aankopen die niets meer zullen opleveren. Dit project zal 
daardoor veel geld gaan kosten. De gemeente kan immers niet alle eventuele (daarvoor afgesloten) leningen aflossen. 
Indien de gronden vanuit de reserves zijn betaald, dan zullen de reserves niet meer het niveau halen, die ze eerder wel 
hadden. De bedragen zijn bovendien aanzienlijk, juist voor Veldhoven, waar de financiële positie al erg zorgelijk is.

Ook is niet duidelijk waarom de gronden en gebouwen in zes en vier jaar tijd zo enorm in waarde zijn gedaald. Juist omdat 
grond en gebouwen, als zij niet worden geamoveerd, doorgaans hun waarde behouden. Bij de aankoop was bovendien al 
bekend dat er sprake zou zijn van een verbreding van de Kempenbaan, een aansluiting op de N69 en een aansluiting op de 
A67, wat wellicht de waarde had kunnen beïnvloeden (zowel negatief als positief).

Tot slot is het volstrekt onduidelijk waarom al gronden zijn aangekocht, vooruitlopend op de definitieve uitwerking en 
planvorming rondom de aansluiting op de A67. Gronden die nu volkomen onnodig blijken te zijn. Het geeft de indruk dat 
er met gemeenschapsgeld wordt gespeculeerd.

Kortom, het artikel roept vele vragen op. Vragen over de gevolgen voor de financiële positie van Veldhoven, vragen over 
het proces en vragen over de motivatie.

De PvdA-Veldhoven heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom heeft u de Raad niet geïnformeerd, zodra u wist dat de publicatie op komst was over een 
miljoenenverlies op gronden bedoeld voor de aansluiting op de A67, bijvoorbeeld in de daarvoor gebruikelijke 
stukken, via een mededeling in de Raadsvergadering of anderszins?

2. Hoe verklaart u dat de gronden, gebouwen en panden in zes jaar tijd ruim 2 miljoen in waarde zijn gedaald?
3. Wat zijn de gevolgen van de aan- en verkoop van onnodige én nog benodigde gronden voor de financiële positie 

van Veldhoven? In hoeverre zet dit de schuldenpositie verder onder druk?
4. Waarom heeft het college gronden gekocht, voordat duidelijk was wat de exacte locatie zou worden van de 

aansluiting op de A67 en waarom zet u de gronden op dit moment (al)weer in de verkoop?

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PvdA-Veldhoven,

Jeroen Rooijakkers

Ps. Kopie naar de diverse media
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Geachte heer Rooijakkers,

In uw brief van 31 juli 2016, binnengekomen 1 augustus 2016, stelt u ons college op 
grond van artikel 42 van het Reglement van orde een aantal vragen. Deze vragen 
hebben betrekking op het 'miljoenenverlies op gronden' naar aanleiding van het 
krantenartikel in het Eindhovens Dagblad op 30 juli jongstleden met de titel 'Miljoenen 
in rook op, gekochte percelen niet nodig Veldhoven'. Onderstaand gaan wij 
puntsgewijs in op de gestelde vragen.

1. Waarom heeft u de Raad niet geïnformeerd, zodra u wist dat de publicatie op komst 
was over een miljoenenverlies op gronden bedoeld voor de aansluiting op de A67, 
bijvoorbeeld in de daarvoor gebruikelijke stukken, via een mededeling in de 
Raadsvergadering of anderszins?

De grondaankopen hebben destijds plaatsgevonden binnen de kaders en 
randvoorwaarden zoals deze door de gemeenteraad zijn opgesteld (de actieve 
grondpolitiek). De financiële consequenties van de grondaankopen zijn meegenomen 
in de kwartaalrapportages en de begroting, die door de raad zijn vastgesteld. Ook de 
verkoopopbrengsten zijn hierin meegenomen.

2. Hoe verklaart u dat de gronden, gebouwen en panden in zes jaar tijd ruim 2 miljoen 
in waarde zijn gedaald?

De gronden en panden zijn inderdaad in waarde gedaald. De taxatiewaarde bij 
aankoop (peildata tussen 2006 en 2012) lag hoger dan de taxatiewaarde bij verkoop, 
op basis van onafhankelijke taxaties. Omdat de panden zouden worden gesloopt is er 
slechts beperkt onderhoud uitgevoerd. Namelijk net genoeg om tijdelijke verhuur en 
dus huurinkomsten mogelijk te maken. De waardedaling is grotendeels te verklaren 
door de gewijzigde peildatum, onderhoudstoestand, ligging en kavelgrootte.

; İĘÈě?

3. Wat zijn de gevolgen van de aan- en verkoop van onnodige én nog benodigde 
gronden voor de financiële positie van Veldhoven? In hoeverre zet dit de 
schuldenpositie verder onder druk?

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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Binnen het krediet van het project aansluiting A67 wordt alleen rekening gehouden 
met de aankoop van de panden en percelen en niet met de verkoop. In 
kwartaalrapportage II van 2015 is raming van de verkoop van de panden opgenomen. 
De aankopen en de verkopen zijn zodoende beide geraamd en hebben geen gevolgen 
voor de financiële positie van de gemeente Veldhoven. Om die reden zet dit de 
schuldenpositie van Veldhoven niet verder onder druk.

4. Waarom heeft het college gronden gekocht, voordat duidelijk was wat de exacte 
locatie zou worden van de aansluiting op de A67 en waarom zet u de gronden op dit 
moment (al)weer in de verkoop?

De gemeente voert een actieve grondpolitiek waarbij op basis van beleidsplannen, 
zoals de Ruimtelijke Structuurvisie en Masterplan Veldhoven-west, middels de Wet 
voorkeursrecht gemeenten gronden en panden zijn aangekocht. Latere aankoop op 
basis van uitgewerkte plannen zou een sterk prijsopdrijvend effect hebben gehad. Uit 
de milieueffectrapportage voor de aansluiting A67 is gebleken dat de Kempenbaan 
het beste zuidelijk van de A67 met de N69 en de nieuwe aansluiting verbonden kan 
worden.

Op basis van bovenstaande concluderen we dat de panden en de bijbehorende 
gronden als gevolg van de geschetste ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht niet 
nodig zijn voor de realisatie van het project. Dit besluit brengt geen extra kosten voor 
de gemeente met zich mee, waarmee binnen de kaders van de raad gebleven wordt. 
De gemeente heeft niet als primaire taak om onroerend goed in eigendom te houden 
dat niet nodig is voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom worden de vijf panden 
verkocht.

Met vriendelijk^-groet,
Namens he^college vąr( Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven

MĨcōtşr&ďniâefcers 
-Löťo^btífge m eeste r

'Eňk de Ruiter 
Ge meéhtesec reta r i s
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Adviesnota raad
Tweede kwartaalrapportage 2016

Samenvatting

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage over 2016. Met de kwartaalrapportage 
informeert het college de raad op programmaniveau over de afwijkingen die zich in 
het tweede kwartaal hebben voorgedaan vergeleken met de begroting. Hierbij wordt 
inzicht gegeven in hoe met afwijkingen (financieel en beleidsmatig) wordt omgegaan 
en wordt een oplossing en/of bijsturing voorgesteld. De tweede kwartaalrapportage 
geeft een positieve financiële bijstelling voor 2016. Echter, het begrotingssaldo 2016 
blijft negatief.

Beslispunten

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2016 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Inleiding

Uw raad heeft in 2013 de nota P&C Cyclus 2014 vastgesteld. Onderdeel van deze nota 
is de introductie van kwartaalrapportages vanaf 2014.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

^ Gemeentewet
• Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)
^ Nota P&C Cyclus 2014, die 26 maart 2013 door de raad is vastgesteld.

Beoogd effect

Middels deze kwartaalrapportage wordt inzicht verschaft in het verwachte verloop van 
de begrotingsuitvoering over het lopende begrotingsjaar en de structurele doorwerking 
in het meerjarenperspectief.

Argumenten

1.1 Kwarap II 2016 geeft de bijstelling voor 2016 weer inclusief de meerjarige 
gevolgen.
Voor 2016 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om 
alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die 
gesignaleerd worden voor 2016 inclusief meerjarige financiële doorwerking (paragraaf 
4.2).



1.2 en 2.1 De (financiële) bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad.
Budgetrecht is het recht om over middelen te beschikken. Het budgetrecht ligt in 
gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle 
taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden'. In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen 
worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht. De essentie van het 
budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting het 
college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens 
de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van 
de jaarstukken.

Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen. 
Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in. 
Deze stukken moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden 
gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. Om de geplande 
activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een 
besluit van uw raad nodig.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Financiële terughoudendheid is noodzakelijk
Aanhoudend maakt de financiële situatie het noodzakelijk dat terughoudend zal 
moeten worden omgegaan met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten 
en de belasting van de exploitatie en reserves.

Financiën

Het financiële vertrekpunt voor deze kwartaalrapportage is het meerjarensaldo 2016
2019 uit de programmabegroting 2016.

Hieronder volgt het financiële perspectief 2016-2019 inclusief de bijstelling van deze 
kwartaalrapportage II 2016:

bedragen x C 1.000,
- tekort (nadeel) 2016 2017 2018 2019

Primitieve begroting 2016 46 306 1.030 297

- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429 132 467 547
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986 377 428 724
- Totaal bijstellingen voorjaarsnota 2017 0 81 6 212

- Totaal bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2016 254 -1.072 -682 -776

Bijgestelde begroting 2016 na kwarap II 2016 -257 -176 1.249 1.004

Het begrotingsoverschot voor 2016 als startpunt voor deze rapportage is C 46.000 
positief. Hierop wordt toegevoegd besluiten die tussentijds zijn genomen (3e kwartaal
rapportage 2015, 1e kwartaalrapportage 2016 en de voorjaarsnota 2017).

Uw raad stelt met deze kwartaalrapportage de programmabladen vast waarin per 
saldo een positieve bijstelling gepresenteerd wordt van C 254.000 voor het 
begrotingsjaar 2016 (negatieve bijstellingen in 2017: -/- C 1.072.000, 2018:
-/- C 682.000 en 2019: -/- C 776.000). Na verwerking van deze kwartaalrapportage 
wordt over 2016 een saldo verwacht van C 257.000 negatief.
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Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de tweede kwartaalrapportage 2016 vindt 
plaats via de website.

Uitvoering | planning

N.v.t.

Bijlagen

Tweede kwartaalrapportage 2016.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.086
13 september 2016 
8
Tweede kwartaalrapportage 2016

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juli 2016, nr. 16.085

b e s l u i t :

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2016 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te 
stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 13 september 2016

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

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



Kwartaalrapportage 
II 2016
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INLEIDING

1.1 Algemeen

De 2e kwartaalrapportage 2016 geeft het verwachte verloop weer van de 
begrotingsuitvoering op basis van de eerste zes maanden van 2016. De vraag die in deze 
kwartaalrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) zodanig 
verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de begroting 
2016 zijn afgesproken. In deze kwartaalrapportage verschaffen wij in de vorm van een 
voortgangsrapportage inzicht in de uitvoering van het lopende begrotingsjaar 2016.
Dat gebeurt in de vorm van een bijgestelde programmabegroting. Deze bijgestelde 
programmabegroting is gebaseerd op relevante afwijkingen in de uitvoering van het 
beleid, de bedrijfsvoering en de financiën ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Bij het opstellen van deze kwartaalrapportage is een ondergrens gehanteerd vanaf welk 
niveau financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor 
exploitatiebudgetten ligt deze grens op C 50 en voor kredieten op C 100.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x C 1.000.

1.2 Leeswijzer

De kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar 
(2016). De rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2016. In 2.2 wordt het 
begrotingssaldo 2016 gepresenteerd waarin de bijstellingen uit deze rapportage zijn 
opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelstellingen (kaderstelling) die zijn overgenomen uit de 
begroting. Met behulp van stoplichten wordt (beleidsinhoudelijk) gerapporteerd over de 
voortgang van het realiseren van de doelstellingen.
» Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of te niet realiseren, en toegelicht in de tabel.
» Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie, 

en toegelicht in de tabel.
» Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
» Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, op dit rapportage moment kon hier nog niet 

aan worden begonnen (bijvoorbeeld, opleveren beleid in 2017).
De stoplichtkleuren zijn aangegeven in de doelstellingentabel, en ook het verwijsnummer 
voor de toelichting. De toelichting is opgenomen in de tabel onder de tabel met 
toelichting op de afwijkingen.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve 
begroting (boekwerk Programmabegroting 2016), de bijgestelde begroting tot aan de 2e 
kwarap (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het 2e kwartaal en de 
realisatie tot en met het 2e kwartaal. Vervolgens wordt een prognose gegeven van het 
verwachte budget over 2016. De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget zijn 
per programma toegelicht. Als dat van toepassing is, geeft dit overzicht ook toelichtingen 
op afwijkingen van de beleidsinhoudelijke voortgang.

In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige 
bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2016-2019 worden 
gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen (budgetrecht raad) worden tot 
slot afzonderlijk weergegeven. Per programma wordt ook inzicht geboden in de 
bijgestelde kredieten.
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FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2016 van de gemeente Veldhoven geschetst 
na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e kwartaalrapportage 2016. Dit wordt 
uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2016.

2.2 Begrotingssaldo 2016

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2016 
weergegeven na verwerking van deze 2e kwartaalrapportage 2016:

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2016

Primitieve begroting 2016 46

- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986

- Totaal bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2016 254

Bijgestelde begroting 2016 na kwarap II 2016 -257

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2016 bij de begroting 2016. Verder zijn de 
consequenties verwerkt van de derde kwartaalrapportage 2015 en de eerste 
kwartaalrapportage 2016.

Hieronder worden de grote bijstellingen uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

Huurinkomsten culturele instellingen
Door de huurharmonisatie voor de professionele culturele instellingen, zoals aangegeven 
in het raadsvoorstel van 15 december 2015, en doordat het pand aan de Bossebaan 
vanaf 2018 leeg komt te staan dienen de huurinkomsten afgeraamd te worden. Dit geeft 
een structureel nadeel vanaf 2019 van C 362.

Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft een deel van de algemene reserve laten vrijvallen wat aan de 
deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd. Daarnaast is over 2015 een positief resultaat 
behaald waarvan ook een deel wordt uitgekeerd. Veldhoven ontvangt hierdoor incidenteel 
in 2016 C 128.

Sociaal domein (programma 7)
Binnen het sociaal domein worden de volgende budgetten bijgesteld:
» De instroom is hoger dan de uitstroom. Hiermee komen op dit moment de lasten voor 

2016 C 114 hoger uit. Daarnaast heeft het Rijk de hoogte van de uitkeringen 
verhoogd wat een nadeel van C 157 geeft voor 2016. Gecombineerd geeft dit in 2017 
een nadeel van C 222, in 2018 C 205 en in 2019 C 379. Vanaf 2017 wordt verwacht 
dat er meer middelen van het Rijk worden ontvangen, C 222 voordeel in 2017, C 205 
voordeel in 2018 en C 379 voordeel in 2019.

» Aan de taakstelling tot bezuiniging op de professionele culturele instellingen wordt 
invulling gegeven conform Het raadsbesluit d.d. 15-12-2015. Dit betekent dat de 
taakstelling van structureel C 800 voor de 4 culturele instellingen (de Schalm, de 
bibliotheek, muziekschool Art4U en museum 't Oude Slot) vanaf 2018 vervalt. De 
ingevulde bezuinigingen zijn verwerkt op programma 11.

» Voor het huisvesten van urgenten/ statushouders is te weinig personele capaciteit. 
Daarom wordt voor 2016 (C 123) en 2017 (C 143) capaciteit ingehuurd.
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» Vanuit het gemeentefonds is de integratie uitkering voor taken van AWBZ naar WMO 
verhoogd. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee samenhangende 
uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld; 2016 C 70, 2017 C 63, 2018 C 185 en 2019 
6 185.

» Vanuit het gemeentefonds is de integratie uitkering voor specialistische jeugdhulp 
verhoogd. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee samenhangende 
uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld; 2016 C 77, 2017 C 284, 2018, C 282 en 
2019 C 272.

» Van het COA is een vergoeding ontvangen voor huisvestingsvoorziening voor 
basisonderwijs aan asielzoekers (C 128).

Muziekschool
Zoals in Q1 reeds gemeld loopt de verhuizing van de muziekschool vertraging op als 
gevolg van de uitwerkingsvoorstellen van de betrokken instellingen en de gedegen 
aanbestedingsprocedure. Door de vertraging verschuift het krediet met C 1.400 van 2016 
naar 2017. In deze kwartaalrapportage zijn de kapitaallasten opgenomen ad C 38 in 
2017 en vanaf 2018 structureel C 75. Deze waren al voorzien in het raadsvoorstel van 15 
december 2015.

Bijstellen subsidies (programma 11)
Het raadsbesluit d.d. 15-12-2015 tot bezuiniging op de professionele culturele 
instellingen leidt tot aanpassing van de subsidies. De afbouw voor 2016 (C 148) en 2017 
(C 450) loopt minder snel dan voorzien, maar de taakstellende bezuiniging voor 2018 
wordt gerealiseerd (C 808).

Bijstelling rentelast
Er heeft een herberekening van de rente plaatsgevonden wat C 4 voordeel geeft in 2016. 
Het nadeel 2017 en volgende is hoofdzakelijk ontstaan door de verwachte afboeking BGE 
Habraken die in de jaarrekening 2015 is genoemd voor een bedrag van ca C 21.8 
miljoen. 2016 voordeel C 4 nadelen 2017, 2018 en 2019 respectievelijk C 364, C 465 en 
C 537. De werkelijke afboeking wordt overwegend bepaald nadat definitieve 
besluitvorming in het ontwikkelgebied heeft plaatsgevonden.

Algemene uitkering
Voordeel in 2016: C 315, 2017: C 2, 2018: C 322 en 2019: C 319 algemene uitkering. 
De afwijking wordt veroorzaakt door de mutaties van de meicirculaire 2016. Naast de 
mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de 
maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, 
wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door wijzigingen in de basisgegevens. 
Daarnaast heeft er een afwikkeling over 2015 plaatsgevonden. Dit geeft een incidenteel 
voordeel van C 100 en komt door een aanpassing van de uitkeringsfactor vanwege de 
definitieve cijfers over 2015.
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PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal II 2016
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Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Stedelijk gebied - Uitbreiding woonfunctie in het centrumgebied

Stedelijk gebied - Kwaliteitsimpuls Citycentrum

2. Nieuwbouwwijken - Ontwikkeling Zilverackers

3. Bedrijventerreinen - Actualiseren profiel bedrijventerreinen

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 1

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer

6509 Afbouw bge compl./realisatie

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

555

1.129

15.935

2.226

550

Ļ.337

15.935

2.460

142

3

190

20.038

_____ 22

190

20.636

276

634

7.967

1.191

67

8

95

10.238

329

505

2.728

854

557

1.337

16.281

2.261

113

51

4.430

190

20.790

2

1

2,3

Baten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie 

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer

6509 Afbouw bge compl./realisatie 

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Totale baten

283

165

15.935

4.805

250

21.438

15.935

173

122

7.967

2.431

67

6

125

10.891

319

1

2.728

4.371

55

16.281

7.474

2,5

1

2,3,4

Saldo (- = nadeel) 1.400 653 3.044

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 1 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet

6500 727701 Blauwe grond Zilverackers algemeen

6506 723500 Oude Kerkstraat 99 grond

6506 723500 Oude Kerkstraat 99 grond

6506 728400 Toestellen Atalanta

6501 728600 Centrum Ontwikkelingsprogramma

6501 728700 Revitalisering de Run 1000

6501 728700 Revitalisering de Run 1000

I

U

I

U

U

U

I

0

0

0

0

165

0

0

413

0
0

11
165

202
84

413

0

614

0

24

128

0

413

354

260

11
165

202
84

2

2
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Actualisatie bouwgrondexploitaties Voorziening bijstellen, nadeel 2016
C 346.
Bijstelling positieve resultaten bge's, 
nadeel 2016 C 42. Resultaten komen 
t.l.v. de vriįe reserve.

Tweemaal per jaar worden de bge-prognoses bijgesteld (jaarrekening/kwarap I 
en begroting/kwarap II). De geraamde verliezen op de bge's worden met C 346 
bijgesteld ten laste van de algemene vrije reserve. (Habraken C 369, Alm
Phoenix -C 6, Centrumontwikkeling cinema -C 18).
De resultaten worden als volgt bijgesteld: 2016: -C 42, 2017: +C 185, 2018:
-C 131, 2019: C 0 en 2020: +C 1.475. Voor de periode t/m 2020 betreft het 
totale voordeel C 1.487.

2

Actualisatie verkoop gemeentelijke 
panden

Bijstelling algemene vrije reserve:
2016 (-C 301 , 2017 -C 18 en 2019 
-C 28).

De gemeente heeft een aantal panden in bezit die niet nodig zijn voor de 
ontwikkeling van projecten. De aangewezen panden worden verkocht waarbij 
het verschil tussen de verwachte verkoopwaarde en de boekwaarde als 
incidenteel voordeel kan worden gestort in de algemene vrije reserve.
Bijstelling resultaat 2016: -C 301, 2017: -C 18, 2018: -C 28. Het nadeel in
2016 wordt met name veroorzaakt door verkoop van het pand aan de Oude 
Kerkstraat. In 2016 wordt dan ook een lagere storting in de vrije reserve 
geraamd. De voor verkoop voorziene panden (Roskam) worden aangepast voor 
huisvesting statushouders.

3

Sloop diverse gemeentelijke panden Bijstellen kosten en opbrengsten die 
samenhangen met deze panden, 
incidenteel nadeel 2016: C 50.

Er zijn diverse gemeentelijke panden gesloopt, de daarmee samenhangende 
lasten en opbrengsten worden afgeraamd, per saldo C 4 voordeel. Op één pand 
Julianastraat 15 zat nog een boekwaarde, dit levert een incidenteel nadeel op 
van C 54.

4

Huurinkomsten Bijstellen huuropbrengsten. Nadeel
2016 is C 78.

Door de huurharmonisatie voor de professionele culturele instellingen en 
doordat het pand aan de Bossebaan vanaf 2018 leeg komt te staan dienen de 
huurinkomsten afgeraamd te worden. Dit geeft een structureel nadeel vanaf 
2019 van C 362.

5

Bijdrage opstalrecht Incidenteel bijstellen opbrengsten, 
voordeel 2016 is C 120.

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is uit hoofde van een 
overeenkomst uit 2013 een bijdrage opstalrecht ontvangen.
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Programma 2 Wonen

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Regionaal bouwperspectief - Bij aanpassing actuele marktvraag 
verevening eventuele negatieve effecten regionale bouwopgave

2. Woningbouwcorporaties - Belangrijke rol corporaties bij bouw/huur/inbreng 
publieke ruimte

3. Woningbouw:
Evenwichtige verdeling huur/koop/sociale woningbouw

Woningbouw:
Voldoende aanbod alle doelgroepen 1

Woningbouw:
Stimulering (ver)bouw levensloopbestendige woningen

4. Starters:
Maximaal gebruik maken van startersleningen

Starters:
Facilitering CPO-initiatieven en ontwikkeling mogelijkheden starterswoningen

Starters:
Streven naar substantiële verkorting wachttijden starters sociale huurmarkt

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
nr. producten programma 2 budget na wijz. ^BudgetīRealisatie budget nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6510 Volkshuisvesting 818 811 407 188 796

Totale lasten 818 811 407 188 796

Baten
6510 Volkshuisvesting

Totale baten

737

737

Saldo (- = nadeel) -81

368 52

368 52

-39 -136

iŗ 2
in"

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 2 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet nr.

6510 799112 Leningen u/g: startersleningen 

6510 799112 Leningen u/g: startersleningen

U

I

0

222 145

0

0 145
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Huisvesting urgenten Om aan de taakstelling te kunnen 
voldoen wordt in 2016 een extra beslag 
gelegd op de aanwezige voorraad 
sociale huurwoningen van 
woningcorporaties waardoor de 
wachttijd langer kan worden.

Om aan de taakstelling voor statushoud 
het belang van alle woningzoekenden g 
woningen. Deze realisatie heeft vertrag 
samenspraakproces en zal pas medio 2 
zullen in 2016 extra sociale huurwoning 
wachttijd oploopt.

ers voor 2016 te kunnen voldoen, is in 
ekozen voor het realiseren van tijdelijke 
ng opgelopen door een geïntensiveerd 
317 gerealiseerd worden. Hierdoor 
en ingezet worden, waardoor de

2

Investeringsbijdrage corporatie 
zorgcluster Oerle Zuid

Verschuiven investeringsbijdrage 
zorgcluster van 2016 naar 2018 
(budgettair neutraal, bijdrage wordt 
gedekt uit reserve volkshuisvesting)

In mei 2015 is aan Woonstichting 'thuis subsidie uit het volkshuisvestingfonds 
verleend voor het realiseren van drie extra sociale huurappartementen in het 
zorgcluster Oerle. Het college heeft op 5 januari 2016 besloten dat de reeds 
verleende subsidie uit het volkshuisvestingsfonds ook ingezet mag worden voor 
het realiseren van de psychogeriatrische (PG) plaatsen. Deze nieuwe wijziging 
in de plannen heeft voor vertraging gezorgd. Volgens de meest recente 
planning wordt het zorgcluster medio 2018 opgeleverd.

3

Te weinig personele capaciteit Inhuurbudget verhogen met C 123 in 
2016 en C 143 in 2017

Voor het huisvesten van urgenten/ statushouders is te weinig personele 
capaciteit. Daarom wordt voor 2016 en 2017 capaciteit ingehuurd.
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Programma 3 Veiligheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Woninginbraken - Aantal woninginbraken met 150Zo verminderen tov 2013

2. Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit - Verkrijgen inzicht en 
aanpakken

3. Jeugd:
Aantal incidenten jeugdoverlast met 1007o verminderen tov 2013

1

Jeugd:
Alle criminele/overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan

Jeugd:
Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot 0 terugdringen

1

4. Geweld:
Daling aantal geweldsmisdrijven tov 2013

5. Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit:
Escalatie vanuit kwetsbare groepen beheersbaar maken

2

Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit:
Realiseren 2 projecten ter bevordering bewustwording kwetsbare inwoners

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
nr. producten programma 3 budget na wijz. ^BudgetīRealisatie budget nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr. 46

6163 Regionale veiligheidszorg 1.877

6164 Veiligheid 413

6168 Risicobestrijding fysieke veiligh.

46 23 16

938 1.440

209 188

46

1.877 1.877

420 420

Totale lasten 2.336 2.343 1.170 1.644 2.343

Baten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr.

6163 Regionale veiligheidszorg

6164 Veiligheid

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

16

16

-2.336 -1.168 -1.628

2

2
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Twee hinderlijke jeugdgroepen zijn 
ontwikkeld tot 1 overlastgevende 
jeugdgroep.

Continueren van de gekozen aanpak

Er is een plan van aanpak voor deze groep, waarin een repressieve aanpak 
wordt gehanteerd voor de leiders van de groep. Voor de overige leden van de 
groep wordt geïnvesteerd in positieve activiteiten om hen weg te houden van 
het overlastgevende gedrag en hen te behoeden voor stappen richting 
criminaliteit. Ook wordt ingezet op samenspraak met omwonenden om de 
integratie van de jongeren in de reguliere maatschappij te bevorderen. In 2016 
zien wij al resultaat van deze aanpak. In 2017 zal de aanpak gecontinueerd 
worden om de overlast van deze groep structureel te beperken.

2 Stijging van het aantal incidenten. Intensivering van de samenwerking 
van gemeente en ketenpartners.

Het is nog niet gelukt om de overlast dc 
maken. Er wordt samen met ketenpartn 
verwarde personen die in aanraking kor 
hebben het veiligheidsdomein en het ge 
weten te vinden. Zorgsignalen kunnen c

or verwarde personen beheersbaar te 
ers gewerkt aan een betere opvang van 
nen met politie. In preventieve zin 
neralisten en specialistenteam elkaar 
aardoor eerder worden opgepakt.

3

Vrijval algemene reserve en resultaat 
2015 Veiligheidsregio

Baten met C 128 positief bijstellen

De Veiligheidsregio heeft een deel van c 
aan de deelnemende gemeenten wordt 
positief resultaat behaald waarvan ook 
ontvangt hierdoor C 128.

e algemene reserve laten vrijvallen wat 
uitgekeerd. Daarnaast is over 2015 een 
sen deel wordt uitgekeerd. Veldhoven
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Programma 4 Beheer openbare ruimte

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving die 
schoon en op orde is - Stimulering bewustwording meer 
verantwoordelijkheid voor eigen omgeving

2. Verbetering kwaliteit groenbeheer en groenonderhoud - Onderzoek 
gericht op wijze aanbesteden/controle werkzaamheden/social 
return/bewonersparticipatie/mogelijkheden zwerfvuil

3. Effectieve bestrijding overlast door plaagdieren - Onderzoek en 
bestrijding in overleg met inwoners plaaggebied

4.

5.

Herinrichting 't Look heeft stevig draagvlak onder bewoners -
Aandachtspunten heldere communicatie en overleg tijdens uitvoering

Kwaliteitsimpuls voor de wijken - Daar waar mogelijk bewoners betrekken 
bij inrichting wijken. Voortgangsrapportage met aandacht voor tevredenheid 
bewoners

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 4

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6165 Verlichting

6166 Voorzieningen honden

6502 Vastgoedinformatie

6505 Inrichting openbaar gebied

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget I Realisatie budget nr.

1.385

258

110

2.028

1.483 725 148

129 69

55 61

1.104 76

1.183

258 258

110 110

2.260 1.421

3.781 4.111 2.013 354 2.972

2

2

Baten
6165 Verlichting

6502 Vastgoedinformatie

6505 Inrichting openbaar gebied

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

601 

31 

.900

2.532

-1.249

333

15

1.040

1.388

-625 -347

7

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 4 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet nr.

6505

6505

6505

6165

709117 Beheersmaatregelen Cobbeek 2008 

712700 Verblijfsgebied 't Look 

712700 Verblijfsgebied 't Look
Vervangingsinvestering openbare

780701 verlichting

0

1.900

0

557

0

892

13

236

2

U 2
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

116 meldingen plaagdieren 2e 
kwartaal 2016 (In 2015 2e kwartaal 90 
meldingen)

Geen financiële bijstelling.

Overlast van plaagdieren wordt nauwlettend gevolgd, regelmatig wordt de 
bestrijder ingeschakeld. Hoewel het aantal meldingen toeneemt wordt er 
zorgvuldig en effectief bestreden.

2

Vertraging aanbesteding en 
samenspraakprocedure

Doorschuiven krediet 2016 naar 2017
e.v.

Uitvoering project verblijfsgebied 't Loo 
verband met vertraging in de aanbestec 
resterende uitvoeringswerk Fase I in 20 
uitgebreide samenspraakprocedures de 
later. Meerjarig wordt de fasering aange 
krediet doorschuift voor de verharding ' 
Look naar 2017 en verder. De geplande 
wordt in 2020 verwacht.

< Fase I is later gestart dan gepland in 
lingsprocedure. Hierdoor wordt het
16 afgerond. Verder start door 
aanbestedingsprocedure voor fase II 
îpast waardoor er in 2016 C 839 aan 
t Look en C 300 voor verlichting het 't 
einddatum van de realisatie 't Look

12



Programma 5 Bereikbaarheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Zilverbaan - Tempo aanleg volgt tempo ontwikkelingen dorpen Zilverackers

2. Kempenbaan - Reconstructie en aansluiting A67 worden gerealiseerd

Kruising Provincialeweg/Burg.van Hoofflaan - Reconstructie wordt 
uitgevoerd

1

Hoofdontsluiting Zonderwijk en 't Look - Wegenplan wordt heringericht

3. Impuls fietsgebruik - Onderhoud/verbeteringen/knelpunten aanpakken; 
mogelijkheid fietspad tussen Sondervick en Hoge Boght onderzoeken

4. Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied - Onderzoek mogelijkheden 
centraal punt in centrumgebied ter verbinding Veldhovense lijnen

5. Kruising Nieuwstraat/Kromstraat - Onderzoek naar veilige kruising

6. Inritconstructies - Aanpassing/verwijdering hoge inritten en aandacht 
snelheidsremmende maatregelen zoals drempels

7. N69:
Uitgangspunt is raadsbrede standpuntbepaling

N69:
Uitgangspunt is dat aanleg geen extra kosten voor Veldhoven leidt

N69:
Voorkomen overlast door sluipverkeer

8. Eindhoven Airport - Aandachtspunten verkeersstagnatie Veldhoven Noord en 
voorkoming nachtvluchten tussen 23.00 en 07.00 uur

9. Parkeerbeleid - Budget neutrale parkeeroplossing met verlenging verblijfstijd 
in Citycentrum

13



Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 5

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid

6173 Wegen

6175 Werken voor derden/nutsv.

6176 Werken voor derden/overige

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

1.123

208

3.666

201
60

1.186

6.444

1.599

208

2.763

20]

60

1.205

6.036

720

104

1.568

101
30

605

3.128

92

104

478

84

23

530

1.311

1.599

208

2.763

201
60

1.205

6.036

Baten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid 

6173 Wegen

6175 Werken voor derden/nutsv.

6176 Werken voor derden/overige 

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Totale baten

463

11
1.436

47

64

1.239

3.260

Saldo (- = nadeel) -3.184

390

453

24

32

650

1.549

34

101

17

19

540

711

-1.579 -600

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 5 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet

6173 706600 Verblijfsgebied Zeelst U
6173 707200 Verlengde Oersebaan (WOR) U

6173 707200 Verlengde Oersebaan (WOR) I
6173 707201 Verlengde Heerbaan (WOR) U
6173 707202 Zilverbaan (WOR) U

6173 707202 Zilverbaan (WOR) I
6173 707203 Aansluiting A67 (BNR) U
6173 707203 Aansluiting A67 (BNR) I
6173 707204 Reconstr. Kempenbaan A67 (BNR) U

6173 707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR) U
6173 707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) U
6173 707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) I
6173 707207 Transferium/VWP (BNR) U

6173 707207 Transferium/VWP (BNR) I
6173 709114 Herinrichting Oude Kerkstraat U
6173 709122 Herinrichting Locht U
6173 709128 Herinrichting Oude Kerkstraat (fase II) U

6173 711400 Kruispunt B.van Hoofflaan - Provincialeweg U
6173 711400 Kruispunt B.van Hoofflaan - Provincialeweg I
6180 713100 Actualisatie parkeren maaiveld U
6180 713101 Actualisatie parkeren parkeergarage U

6180 713102 LED-verlichting parkeergarage U
6173 722114 VCP/ herinrichting hoofdwegen zonderwijk U
6173 722116 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010^11 U
6173 722117 VCP/Julianastr./P.Zuidlaan U

6173 724100 Verblijfsgebied Zandoerle U
6170 780702 Vervanging investeringen VRI (adm.) U

0
0
0
0

850

850
16.782
15.110

0
0

1.023
500

1.906

1.906
0

956
0
0
0
0
0
0
0

100
0

298
443

0
161

-2
30

957

957
10.156
8.484

0
871
628
628

0
_____ 0

0
0
0

-100
-77
158
338

100
-38
210

4

298
919

0
62

0
17

172

0
259

12
4

85
153

0
0
0
0
0
0

109
0

29
0
0

149
38

0
0

14

0
161

0
30

500

250
2.028
1.139

0
771
354
354

0
0
0
0
0

-100
-77
158
338

100
-38
210

4

298
919

2
2
3
3

4
5 
5

1
1
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1
Vertraging rapportage Financiële bijstelling in kwarap III
Reconstructie is uitgevoerd, financiële afhandeling volgt in 3e kwartaal 2016

2

Aangepaste planning Doorschuiven C 457 van 2016 naar
2017

Door het later starten van de aanbestec 
uitvoeren van aanvullende ecologische 
worden biļgesteld. C 457 aan kosten sc

ing van archeologisch onderzoek en het 
underzoeken dient de planning te 
"luift door van 2016 naar begin 2017.

3

Uitspraak Raad van State Doorschuiven C 14.249 vanuit 2016 en 
2017 naar 2018. Opnemen bijdrage 
Koningshof van C 220 in 2017.

Als gevolg van de vertraging opgelopen door de (tussen-) uitspraak van de
Raad van State zal de uitvoering niet meer van start kunnen gaan in 2016. 
Hierdoor schuift in totaal C 14.249 vanuit 2016 en 2017 door naar 2018. Ook 
de subsidieinkomsten worden hierdoor bijgesteld. Verder doet Koningshof in
2017 een bijdrage van C 220 voor de aansluiting A67, het krediet zal hiermee 
worden opgehoogd.

4

Afrondende werkzaamheden begin
2017

Doorschuiven C 100 van 2016 naar
2017

Door vertraging in onderhandelingen wordt C 100 doorgeschoven van 2016 
naar 2017. Hierdoor loopt de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg aan De Run 
4500 door tot in het eerste kwartaal van 2017.

5

Vertraging ontwerp Doorschuiven C 1.179 vanuit 2016 en 
2017 naar 2018

Door de noodzaak tot aanvullende verkeerskundige berekeningen is het 
ontwerptraject enkele maanden later gestart dan voorzien. Hierdoor schuift in 
totaal C 1.179 vanuit 2016 en 2017 door naar 2018. Ook de subsidieinkomsten 
worden hierdoor bijgesteld.
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Programma 6 Natuur- en recreatiebeheer

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Planontwikkeling - Totstandkoming met inbreng en in samenwerking met 
inwoners en organisaties

2. Actief betrokken inwoners - Betrokkenheid van inwoners bij natuur- en 
recreatiebeheer

3. Sponsoring openbaar gebied - Ontwikkeling sponsorbeleid openbare en 
publieke ruimten; zoeken naar alternatieve reclame-uitingen sponsoring groen

1

4. Kiosk Hazewinkel - Exploitatie op niet-commerciële basis en onderzoek 
mogelijkheden toiletvoorziening/kiosk in samenwerking met derden

2

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 6

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

6440 Landschapsbeleid

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

3.751

85

155

2

4.741 2.305 1.096

42 55

77 64

3.891

85 85

155 155

3.993 4.981 2.424 1.215 4.131

3

Baten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij 

6440 Landschapsbeleid

Totale baten

716 1.706 788

716İ 1.706 788

24 856

24

3

Saldo (- = nadeel) -3.277 -1.636 -1.191

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel,
nr. nr. krediet programma 6 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet nr.

6151 723203 Speelvoorzieningen 2013-2015 U 0

6151 780700 Vervangingsinvestering openbaar groen U 666

6151 780700 Vervangingsinvestering openbaar groen I 0

7
95

0

63 63

.586 736 3
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1
Vertraging rapportage N.v.t.
Onderzoek duurt langer door aanvullende inzichten. Rapportage sponsoring in 
de openbare ruimte wordt in het 3e kwartaal van 2016 afgerond.

2
Vertraging voorstel N.v.t.
Onderzoek duurt langer door aanvullende inzichten. Voorstel volgt in de tweede 
helft van dit jaar.

3

Vertraging aanbesteding en 
samenspraakprocedure

Doorschuiven krediet 2016 naar 2017

Uitvoering project verblijfsgebied 't Loo 
verband met vertraging in de aanbestec 
resterende uitvoeringswerk Fase I in 20 
uitgebreide samenspraakprocedures de 
later. Meerjarig wordt de fasering aange 
krediet doorschuift voor openbaar groer 
geplande einddatum van de realisatie 't

< Fase I is later gestart dan gepland in 
Jingsprocedure. Hierdoor wordt het
16 afgerond. Verder start door 
aanbestedingsprocedure voor fase II 
îpast waardoor er in 2016 C 850 aan 
i, waaronder 't Look naar 2017. De
Look wordt in 2020 verwacht.
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Programma 7 Sociaal domein

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Decentralisaties - Effectieve inbedding binnen beleid en uitvoering; Raad ook 
betrokken bij organisatie en uitvoering kaders; einddoel heldere 
organisatiestructuur met betaalbare zorg en adequate hulp zorgvragers

2. Financiële bijdrage Rijk - Decentralisaties budgetneutraal implementeren; 
sociaal deelfonds vullen met overschotten rijksbijdragen

3. Transformatie en Innovatie (nieuw) - Nieuwe rol gemeente (kanteling van 
organisatie) en faciliteren samenleving (proeftuin/innovatie)

4. Jeugdzorg:
Raad stelt kaders vast en benoemd resultaten jeugdzorg

Jeugdzorg:
Nieuw integraal jeugdbeleid met aandacht voor kwetsbare jeugd; heldere 
relatie met preventief gemeentelijk jeugdbeleid

5. Hangjongeren - Beleid voortzetten met afname overlastmeldingen 1

6. Stageplaatsen en leerwerkplekken - Voor doelgroepen samenwerking in 
regionaal verband en lokaal bij reïntegratie zorgen voor maatwerktrajecten.

1. Percentage uitkeringsgerechtigden ^27 jaar) tov landelijk gemiddelde

2

2. Percentage oudere uitkeringsgerechtigden ^55 jaar) tov landelijk 
gemiddelde

7. Economische participatie - Activiteiten mensen met achterstand op arbeids
markt; visie op inzetten instrumentarium economische participatie nodig

8. Minimabeleid en maatschappelijke participatie:
Vaststelling minima- en armoedebeleid met actieve participatie inwoners

Minimabeleid en maatschappelijke participatie:
Arrangementen voor (nog) niet economisch participerende 
uitkeringsgerechtigden; herijking instrumenten voor deze doelgroep

1. Aanwezigheid van visie op uitwerking maatschappelijke participatie voor 
doelgroep niet-werkende uitkeringsgerechtigden.

2. Percentage uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk actief is. 3

9. Uitkeringsgerechtigden:
Beperken instroom en bevordering uitstroom binnen budget van Rijk

1. Aantal Veldhovense deelnemers aan regionale trajecten.

2. Saldo uitstroom/instroom 4

Uitkeringsgerechtigden:
Vanuit Participatiewet vormgeven levering tegenprestatie voor uitkering en 
participeren in werkleerbedrijf

10. Zorgverlening inwoners - Duidelijke regels doelgroep/één aanspreek
punt/meting klanttevredenheid/streven naar optimale dienstverlening

11. Collectieve voorzieningen:
Stimuleren ontwikkeling diensten ter bevordering zelfredzaamheid inwoners

Collectieve voorzieningen:
Ondersteuning initiatieven dagbesteding met spreiding over wijken
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12. Zorg in de wijk - Ondersteuning op wijkniveau met inzet op het verbinden 
van netwerken van professionals en vrijwilligers in de basisstructuur

13. Vrijwilligerswerk - Beroep op mantelzorgers en vrijwilligers wordt groter

14. Respijtzorg - Steunen ideeën en initiatieven rondom respijtzorg

15. Zorgsites - Daar waar nodig verbeteren; jaarlijkse toename aantal matches

16. Ondernemerschap - Gesubsidieerde instellingen realiseren eigen en bredere 
doelstellingen volgens budgetafspraken

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 7

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6405 GGD

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin

6410 Individuele voorzieningen WMO

6411 WMO

6420 Subsidiebeleid

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

6428 Samenlevingsopbouw/overige

6430 Participatiewet

6432 Overige uitkeringen

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening

6450 Specialistische jeugdhulp

Totale lasten

Baten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6405 GGD

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin

6410 Individuele voorzieningen WMO

6411 WMO

6420 Subsidiebeleid

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

6428 Samenlevingsopbouw/overige

6430 Participatiewet

6432 Overige uitkeringen

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening

6450 Specialistische jeugdhulp

Totale baten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwach
budget na wijz. Budget İRealisatie budget

Verwacht Toel

333

111

710

2.441

1.341

167

55

355

1.200

658

557

165

532

1.692

1.030

15

12.167

34

285

810

8.027

225

1.232

1.500

4.058

8.691

41.965

6.054

36

142

801

4.043

112

616

828

2.031

4.322

21.420

4.321

191

183

801

3.819

15

626

599

4.007

3.482

22.020 43.332

9,10,11,
12,15

5

4,15

7

7

8,13

12

131

15

14

6.781 3.369 3.459 12,15

6.879

236

79

4.384

7.761

26.132

3.640

118

39

2.225

2

3.882

3.688

55

30

2.393

5

4.066

6,15

13

13.275 13.830

333 363

111 11

710 710

2.400 .400

1.303 .303

89 353

285 285

810 810

8.388

225 225

1.232 .232

1.705 .676

4.063 4.495

30

28

6.747 6.925

3

7.285 7.235

236 236

79 79

4.455 4.857

5 5

Saldo (- = nadeel) -15.833 -8.145 -8.190
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Twee hinderlijke jeugdgroepen zijn 
ontwikkeld tot 1 overlast gevende 
jeugdgroep.

Continueren van de gekozen aanpak

Verwezen wordt naar programma 3.

2

Aantal uitkeringsgerechtigden te hoog Analyse op de arbeids- 
mogelijkheden/loonwaarde van deze 
jongeren.

In Veldhoven zijn van de 668 uitkeringsgerechtigden 68 jonger dan 27 jaar. Het 
percentage is licht gedaald tov Q1, maar het ligt met 10,170Zo iets boven het 
landelijk gemiddelde (9,3307o).

3

Geen meting In 2016 vindt meting plaats.
Het aantal maatschappelijk actieve uitkeringsgerechtigden is in het eerste 
kwartaal niet gemeten. In de loop van 2016 zal deze groep 
uitkeringsgerechtigden in beeld gebracht worden.

4

Instroom hoger dan uitstroom Bijstellen lasten met C 271, en per 
kwartaal de ontwikkelingen volgen en 
waar nodig bijstellen

De instroom is hoger dan de uitstroom. Hiermee komen op dit moment de 
lasten voor 2016 C 114 hoger uit. Daarnaast heeft het Rijk de hoogte van de 
uitkeringen verhoogd wat een nadeel van C 157 geeft voor 2016.
Gecombineerd geeft dit in 2017 een nadeel van C 222, in 2018 C 205 en in
2019 C 379. Vanaf 2017 wordt verwacht dat er meer middelen van het Rijk 
worden ontvangen (zie verwijzing 6)

5

Taakstelling bezuiniging Bijstelling budget 2016 met C 264 
(nadeel).

Aan de taakstelling tot bezuiniging op de professionele culturele instellingen 
wordt invulling gegeven conform Het raadsbesluit d.d. 15-12-2015. Dit 
betekent dat de taakstelling van structureel C 800 voor de 4 culturele 
instellingen (de Schalm, de bibliotheek, muziekschool Art4U en museum 't
Oude Slot) vanaf 2018 vervalt. De ingevulde bezuinigingen zijn verwerkt op 
programma 11.

6

Lagere uitkering BUIG Bijstelling baten
Aanpassing in de Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) 
Door een landelijke bijstelling van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.
C 50 nadeel in 2016, C 222 voordeel in 2017, C 205 voordeel in 2018 en C 379 
voordeel in 2019

7

Aanpassing Participatiebudget 
uitkering van Rijk

Budgettair neutrale bijstelling baten en 
lasten

Door het Rijk is het Participatiebudget verhoogd met C 372. Binnen dit 
Rijksbudget is het onderdeel WSW verhoogd met C 432.

8

Lager gebruik Jeugdzorgplus in 2015 Restant van 2015 (C 365) storten in 
reserve sociaal deelfonds

Voor 2015 is vanuit de jaarrekening een verplichting opgenomen voor 
Jeugdzorgplus. Inmiddels is de afrekening binnen, en deze is C 365 lager 
uitgevallen. Dit bedrag wordt gestort in de reserve lokaal sociaal deelfonds.

9

Incidenteel voordeel over 2015 Voordeel van C 77 storten in reserve 
sociaal deelfonds

Voor mantelzorgwaardering is over 2015 vanuit de jaarrekening een incidenteel 
voordeel van C 77. Dit bedrag wordt gestort in de reserve lokaal sociaal 
deelfonds
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10

Minder vraag naar Hulp bij huishouden Voordeel van C 100 storten in reserve 
sociaal deelfonds

Vanuit de jaarrekening is gebleken dat er minder cliënten zijn die een beroep 
doen op hulp bij huishouden. De verwachting is dat de uitgaven C 100 lager 
zullen uitvallen

11

Minder beroep op de regeling Voordeel van C 280 storten in reserve 
sociaal deelfonds

Vanuit de jaarrekening is gebleken dat er een lager beroep wordt gedaan op de 
regeling huishoudelijke hulptoelage.

12

WMO (gemeentefonds) Budgettair neutrale bijstelling
Vanuit het gemeentefonds is de integratie uitkering voor taken van AWBZ naar 
WMO verhoogd. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee 
samenhangende uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld;
2016 C 70, 2017 C 63, 2018 C 185 en 2019 C 185.

13

Jeugd (gemeentefonds) Budgettair neutrale bijstelling
Vanuit het gemeentefonds is de integratie uitkering voor specialistische 
jeugdhulp verhoogd. In lijn met de uitgangspunten worden de daarmee 
samenhangende uitgaven dienovereenkomstig bijgesteld;
2016 C 77, 2017 C 284, 2018, C 282 en 2019 C 272.

14
Vergoeding van het Rijk Bijstellen baten met C 128 (voordeel)
Van het COA is een vergoeding ontvangen voor huisvestingsvoorziening voor 
basisonderwijs aan asielzoekers.

15

Ontwikkelen strategie en beleid sociaal 
domein

Capaciteit voor 2016 C 90 en in 2017
C 40 met als dekking de reserve sociaal 
deelfonds (budgettair neutraal)

Er wordt tijdelijke capaciteit ingezet voor het ontwikkelen van strategie en 
beleid op het sociaal domein.
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Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Gemeentelijke duurzaamheid - Aandacht hiervoor binnen alle programma's 
en opnemen nieuwe plannen in duurzaamheidsparagraaf

2. Communicatie duurzaamheid aan burgers - Continuering communicatie en
2 publieksacties per jaar

3. Afvalinzameling - Inzet is reductie restafval gericht op kostenneutrale 
inzameling

4. Gemeentelijk energieverbruik - Streven naar besparing 20Zo tov 2012 1

5. Milieubeleidsplan - In 2015 evaluatie milieubeleidsdoelstellingen en 
opstelling nieuw milieubeleidsplan

6. Alternatieve energievormen - Ontwikkeling hiervan en onderzoek hiernaar

7. Dierenwelzijn - Informatienota opstellen

8. Handhavingsbeleidsplan - In 2015 start opstellen nieuw plan

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 8

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
Riolen

Afval

Begraafplaats

Milieubeleid

Omgev. beleid (niet milieubel.) 

Omgevingshandh. en -toezicht

Totale lasten

6552

6554

6555 

6560 

6565 

6570

6552

6554

6555 

6560 

6565 

6570

Baten
Riolen

Afval

Begraafplaats

Milieubeleid

Omgev. beleid (niet milieubel.) 

Omgevingshandh. en -toezicht

Totale baten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwach

budget na wijz. Budget Realisatie budget

Verwacht Toel

5.349

3.950

210

348

39

1.665

11.561

5.631

4.721

135

10

10.497

11.835

2.766

1.975

105

174

20

832

5.872

2.906

2.360

67

5

5.338

603

1.903

100

134

18

717

3.475

2.556

3.759

51

1

6.367

2,3,4,5,6,7

Saldo (- = nadeel) -1.064 -534 2.892

0.453

2,3,4,5,6,7

5.623

3.950

210

348

39

5.904

4.721

35
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 8 krediet na wijz. tļm kw 2 krediet

6554 710301 ImPİementatie ondergrondse 
afvalinzameling U

6554 726307 Ondergrondse afvalinzameling PWA 
Vervanging riolering 800 mm onder

U

6552 731001 Gender, incl. aanpassing stuwput/drempel 
(maatregel 7/8/9 - V-BRP 2010-2015)

U

6552 Vergroten stamriolering Noord (maatregel 
731003 18 tm 21 - V-BRP 2010-2015) U

6552 Verblijfsgebied 't Look (totale riolering)
731005 fase 1 Noord U

6552 Verblijfsgebied 't Look (totale riolering)
731006 fase 2 Zuid U

6552 731009 Vervanging riolering dek complex Bree U

6552 731010 Vervanging riolering dek complex Braak U

6552 731013 Vervanging riolering Zandoerleseweg U

6552 731014 Aanpassingen riolering De Run 6000 U

6552 Vervanging riolering Burgemeester van
731016 Hoofflaan U

6552 Digitaliseren grondwatermeetnet, inclusief 
beheerpakket U

6552 Afkoppelen bij reguliere vervanging 2015731020 2016 U

6552 731023 Kleinschalige calamiteiten 2016 U

6552 731027 Riolering Hoofdwegen Zonderwijk U

6552 731029 Vervanging rioleringen 2016 U

6552 731034 Vervanging gemalen en drukriolering 2016 U

6552 731017 Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf U

6552 731039 KRW-maatregelen 2015-2016 U

0
33

150

198

38

150

100

800

450

42

0
515

150

58

75

60

30

100
40

20
0
0

100

1.000

450

-1
-7

514

150

58

143

60

30

118

40

20
0

256

3

0

428

4

0 0
0

2

0 114

0 10

0 58

2

5

6

7

49

1
1
0

38

128

30

118

40

20
0

256

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Besparing gemeentelijk energiegebruik 
van 207o tov 2012 lijkt niet haalbaar

Onderzoek naar mogelijkheden voor 
extra maatregelen die leiden tot de 
gewenste besparing.

Inmiddels zijn diverse maatregelen genomen maar een energiebesparing van
20Zo tov 2012 lijkt niet haalbaar voor gemeentelijke gebouwen. Er wordt een 
onderzoeksbureau ingehuurd om na te gaan of er nog mogelijkheden zijn voor 
extra maatregelen die leiden tot de gewenste besparing.

2

Vertraging aanbesteding en 
samenspraakprocedure

Doorschuiven C 450 van 2016 naar
2017 e.v.

Uitvoering project verblijfsgebied 't Loo 
verband met vertraging in aanbesteding 
resterende uitvoeringswerk Fase I in 20 
uitgebreide samenspraakprocedures de 
later. Meerjarig wordt de fasering aange 
krediet doorschuift voor riolering 't Look 
einddatum van de realisatie 't Look wor

4 Fase I is later gestart dan gepland in 
jsprocedure. Hierdoor wordt het
16 afgerond. Verder start door 
aanbestedingsprocedure voor fase II 
îpast waardoor er in 2016 C 450 aan 

naar 2017 en verder. De geplande 
dt in 2020 verwacht.

3
Integrale aanpak Doorschuiven C 130 naar 2017
Door de integrale aanpak worden diverse werkzaamheden niet meer in 2016, 
maar begin 2017 uitgevoerd: C 130 aan kosten schuift door naar 2017.
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4

Vertraging van werkzaamheden Doorschuiven C 100 naar 2017, C
1.100 naar 2018 en C 1.000

Door vertragingen worden de werkzaamheden later gestart dan voorzien: C 100 
aan kosten schuift door van 2016 naar 2017, C 1.100 van 2017 naar 2018 en C 
1.000 van 2018 naar 2019. De geplande einddatum van vergroting stamriool 
Noord is aangepast naar 2019.

5

Aangepaste prioritering Doorschuiven C 400 naar 2017
Door verschuiving in de planning als gevolg van aangepaste prioritering wordt 
een deel van de vervanging riolering Zandoerleseweg uitgevoerd in 2017:
C 400 aan kosten schuift door naar 2017.

6

Ontwikkelingen ASML Doorschuiven C 140 naar 2017
Als gevolg van ontwikkelingen rondom ASML worden diverse werkzaamheden 
van de aanpassingen riolering De Run 6000 uitgevoerd in 2017: C 140 wordt 
doorgeschoven naar 2017.

7

Implementatie digitale 
grondwatermeetnet

Doorschuiven C 100 naar 2017

Implementatie digitale grondwatermeetnet wordt uitgevoerd samen met andere 
gemeenten en in combinatie met Brabant Water. Implementatie vindt 
gedeelteMļk plaats in 2017: C 100 wordt doorgeschoven naar 2017.
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Programma 9 Economie

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Versterking en verbreding van het werkaanbod - Actualisatie economisch 
beleid met periodieke vaststelling uitvoeringsprogramma door college

2. Ondernemersimago en bedrijventerreinen:
Ondernemers zijn tevreden met ondernemersklimaat en dienstverlening

Ondernemersimago en bedrijventerreinen:
Goede bereikbaarheid bedrijventerreinen

Ondernemersimago en bedrijventerreinen:
Ondersteunen initiatieven ter verbetering bedrijventerreinen

3. Subsidieverwerving - Maximaal hierop inzetten, vooral vanuit EU

4. Kleine bedrijven en detailhandel:
Stimulering kleinschalige bedrijvigheid

Kleine bedrijven en detailhandel:
Goede kwaliteit detailhandel

Kleine bedrijven en detailhandel:
Evaluatie kwaliteit en resultaten centrum management

5. Health Innovation Campus bij MMC - Faciliteren ontwikkeling campus

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 9

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten

Baten
6200 Economische zaken 

6210 Weekmarkt

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwach

budget na wijz. Budget Realisatie budget

Verwacht Toel. 

budget nr.

6200 Economische zaken 716

6210 Weekmarkt 23

716 358 368

12 22

716

23 23

Totale lasten 739 739 370 390 739

26

26

13

13

-713 -357

19

19

-371
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Programma 10 Onderwijs

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Huisvesting:
Actieve gemeentelijke inzet voor efficiënt multifunctioneel gebruik MFA's

Huisvesting:
In 2016 is de VSO PWA-school verhuisd naar de Kempen Campus

Huisvesting:
Zo efficiënt/multifunctioneel mogelijke inzet schoolgebouwen ter voorkoming 
leegstand

Huisvesting:
Herbestemming waar mogelijk van niet meer gebruikte gebouwen/terreinen

2. Passend onderwijs - Op elkaar afstemmen met jeugdbeleid (zorgklas)

3. Promotie technisch onderwijs - Stimuleringsprogramma

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 10

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

2.726

5

287

1.443

332

258

605

108

66

5

246

6.081

3.204

_____ 5

317

1.442

332

258

605

108

66

_____ 5

246

6.588

1.522

3

153

721

166

129

302

54

33

2

123

3.208

1.147

2

79

788

107

122

275

63

9

5

7

2.604

3.204

5

317

1.442

332

258

605

108

66

5

267

6.609

1

Baten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

1.495 1.905

80 106

5 5

222 222

11 11

45 45

884

49

3

111

6

23

524 1.905

10614

51

222

11

48 45

Totale baten 1.858 1.076 587

Saldo (- = nadeel) -4.223 -2.132 -2.017
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 10 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet nr.

6250 718209 1e inventaris Meerhoef / Bruna U 0 115

6250 722604 Gemeensch.inrichting brede school Midden U 0 87

6250 722605 Openbaar groen brede school Midden U 0 -16

6250 722606 Openbare verharding brede school Midden U 0 -40

6250 722607 Parkeervoorzieningen brede school Midden U 0 3

6250 726200 Verbreding scholen U 0 645

6250 726200 Verbreding scholen I 0 188

6252 726302 Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA U 29 43

6252 726305 Parkeren PWA U 69 79

6252 Inrichten openbaar gebied PWA (groen,726306 verharding) U 25 38

6250 726403 Nieuwbouw kinderboerderij U 258 246

6250 Inrichten openbaar gebied kinderboerderij
726404 (groen, verharding) U 131 136

6250 726500 Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band U 0 170

6250 727902 Fietsparkeren Sondervick College (D, E, F) U 95 137

6252 727904 Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst U 1.387 1.788

6252 727905 Verbouwing Kempen Campus -E-inst U 315 440

6250 726100 Bouw brede school Zuid U 0 0

14

0

5

0

0

326

0

7

86

115

87

-16

-40

3

645

188

43

79

19 246

19 136

36

161

429

12

2

170

137

1.788

440

0

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak____________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Toenemende vraag naar 
gesubsidieerde peuterplaatsen

Nadeel C 21 oplopend tot C 103 in
2020

Vanuit het gemeentefonds worden voor de peuteropvang extra middelen 
ontvangen (voordeel programma 15). In 2016 is dat C 21, oplopend tot C 103 
structureel in 2020. Deze aanvullende structurele middelen gaan wij 
daadwerkelijk inzetten ten behoeve van de peuteropvang.
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Programma 11 Kunst en cultuur

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Culturele instellingen - Voeren discussie kerntaken 1

2. Evenementenbeleid:
Gemeente is faciliterend met particulier initiatief als drijvende kracht q
Evenementenbeleid:
Verordening met afschalend karakter met uiteindelijke zelfvoorzienendheid

3. Kunst- en cultuurbeleid - Start cultuurnota 2016 2

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 11

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6300 Bibliotheek

6301 Muziekschool

6302 Beeldende kunst

6303 Kunst- en cultuurbeleid

6304 Cultuureducatie

6305 Lokale omroep

6306 Theater De Schalm

6307 Cultuurhistorie

6308 Evenementen

6309 Amateurkunst

6310 Gem. en rijksmonumenten

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

1.276

1.068

85

54

17

37

1.314

251

154

164

158

4.578

1.276 

1.068 

____85

____54

____ 17

____37

1.225

251

154

164

158

4.489

638

534

43

27

8

19

627

125

77

82

79

2.259

1.158

963

27

22

2

34

1.156

233

88

149

21

3.853

1.166

1.010

85

54

17

37

1.265

229

154

164

158

4.339

3

1,3

3

3

Saldo (- = nadeel) -4.578 -4.489 2.259 -3.853

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 11 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet nr.

6306 713001 Aanpassing de Schalm (inrichting) U

6306 718500 Arbomaatregelen De Schalm U

6306 718502 Arbomaatregelen Schalm U

6301 713200 verbouwing bibliotheek tbv muziekschool U

0

0

0
51 1
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Muziekschool Bijstelling kapitaallasten
Zoals in Q1 reeds gemeld loopt de verhuizing van de muziekschool vertraging 
op als gevolg van de uit te voeren haalbaarheidsstudie, welke meer tijd vergt 
dan voorzien. Door de vertraging verschuift het krediet met C 1.400 van 2016 
naar 2017. In deze kwartaalrapportage worden de kapitaallasten opgenomen 
ad C 38 in 2017 en vanaf 2018 structureel C 75. Deze waren al voorzien in het 
raadsvoorstel van 15 december 2015.

2
Kunst- en cultuurbeleid Proces cultuurnota start na de 

kerntakendiscussie
Momenteel wordt de procesaanpak opgesteld, deze wordt in Q3 aan de raad ter 
besluitvorming voorgelegd. Besluitvorming over de nota in de gemeenteraad is 
voorzien voor 1e kwartaal 2017.

3
Biistellen subsidies Biistellen subsidies.
Het raadsbesluit d.d. 15-12-2015 tot bezuiniging op de professionele culturele 
instellingen leidt tot aanpassing van de subsidies. Deze aanpassingen ontstaan 
tevens als gevolg van doorbelasting Arbo-verbouwing bij Theater de Schalm en 
kostprijsdekkende huurberekening bij de instellingen. De afbouw voor 2016 en
2017 loopt minder snel dan voorzien, maar de taakstellende bezuiniging voor
2018 wordt gerealiseerd (C 808).
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Programma 12 Sport en recreatie

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Zwembad - Locatiemogelijkheden afwegen voor nieuwe accommodatie 1

2. Kunstgrasvelden - Meerjarenplanning aanleg velden voor optimaal gebruik

3. Sportstimulering - Sportstimuleringsprogramma wordt voortgezet

4. Kermissen - In samenspraak met wijken behoud kermissen in oude kernen

5. Accommodaties - Samenwerking verenigingen stimuleren en waar mogelijk 
gebruik accommodaties delen; alle kleedaccommodaties privatiseren

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 12

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties

6322 Sportstimulering

6332 Kermissen

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

779

2.780

318

88

719 369 269

1.390 1.367

159 123

44 17

652

2.780 2.780

318 318

88 88

3.965 3.905 1.962 1.776 3.838

2

Baten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties

6322 Sportstimulering 

6332 Kermissen

Totale baten

146

868

1

34

1.049

91

868

45

434

1

17

497

78

232

26

1

337

91

868

Saldo (- = nadeel) -2.916 -1.465 -1.439

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 12 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet

6320 725100 Weerbestendig maken sportterreinen U

6321 780000 Vervangingsinvestering.binnensport alg. U

6321 780004 Verv. invest. binnensport alg. (2010) U

6321 780005 Verv. invest. binnensport alg. (2011) U

6321 780006 Vervangingsinvestering binnensport 2015 U

6321 780007 Vervangingsinvestering binnensport 2016 U

6320 780100 Vervangingsinvestering.buitensport alg. U

6320 780105 Verv. invest. buitensport alg. (2011) U

6320 780106 Vervanging buitensport 2012 U

0
0
0
0
0

200
0
0
0

201
239

24 

-72

25 

200
1

73

262

0
2
0
0
0
5

0
0
0

201
239

24 

-72

25 

200

73

262
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1
Zwembad Raadsbesluit 2de kwartaal 2016 gereed.
Bij de voorjaarsnota heeft uw raad besloten dat in 2016 helder moet zijn hoe 
de toekomst van het zwembad eruit ziet. Het gehele traject ligt op schema. In 
juni is tijdens een oordeelsvormende raad een keuzenota voorgelegd inzake de 
toekomst van het zwembad. Besluitvorming hierover heeft reeds 
plaatsgevonden op 12 juli jl. Eind 2016 zal een raadsvoorstel worden ingediend 
dat uitwerking geeft aan het raadsbesluit om de kaders niet bij te stellen, 
waardoor moet worden overgegaan tot sluiting van het zwembad.

2
Buitensport Incidenteel voordeel in 2016 van C 67
In 2016 is een budget opgenomen voor kosten buitensport 2015. Deze kosten 
vallen lager uit dan verwacht. Dit levert incidenteel een voordeel op van C 67.
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Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Samenwerken met inwoners - Bestaande overlegvormen evalueren

2. Gemeenteraad - Bij onomkeerbare besluiten raadskeuze op basis van 
meerdere mogelijkheden

3. Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen - Inzet nieuwe media en 
lokale omroep beter benutten

1

4. Steunfractieleden - Aanpassing reglement procedure benoeming 1

5. Griffie:
Plan van aanpak levendiger maken raadsvergaderingen

1

Griffie:
Inventarisatie wensen verbeteringen (audiovisuele) hulpmiddelen

1

6. Regionale samenwerking - Deelname alle samenwerkingsverbanden 
beoordelen op meerwaarde Veldhoven

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 13

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6110 Bestuursorganen

6111 Bestuursorganen/overige

6120 C ommunicatie

6130 Regionale samenwerking

6131 Ontwikk. samenwerk. N-Z

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget I Realisatie budget nr.

1.242

1.157

506

837

31

3.773

1.141 587 656

577 584

253 254

419 718

16 30

1.141

1.153 1.168

505 505

837 837

31 31

3.667 1.852 2.242 3.682

Baten
6110 Bestuursorganen

6111 Bestuursorganen/overige 

6120 Communicatie

6130 Regionale samenwerking

6131 Ontwikk. samenwerk. N-Z 

Totale baten

Saldo (- = nadeel) -3.773 -1.852

164

164

-2.078

0

Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak Oplossing Z bijsturing
Interne prioritering Aangepaste prioriteitstelling

1
Met de aangepaste prioriteitstelling bij de griffie is in de planning rekening 
gehouden met een langere uitvoeringstermijn.
De aanpassing van het RvO van de raad wordt voor de oordeelsvormende 
vergadering van 20 september en de besluitvormende vergadering van 11 
oktober geagendeerd.
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Programma 14 Publieksdienstverlening

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Klanttevredenheid:
Streven naar goede dienstverlening aan burger (minimaal 7)

Klanttevredenheid:
Verbetering klachtmeldsysteem voortdurend aandachtspunt

2. Toegankelijkheid:
Garanderen voor alle inwoners via bij voorkeur digitaal aanbieden

Toegankelijkheid:
Wijkatlas digitaliseren

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 14

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6140 Dienstverlening

6141 Documentenverstr. en mutaties

6142 Burgerlijke stand

6143 Verkiezingen

6520 Omgevingsvergunningen

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

1.130

1.042

44

17

1.178

3.411

Ļ.153
1.098

44
82

1.178
3.555

576

540

22

78

589

1.805

532

617

14

21

605

1.789

1.153

1.098

44
82

1.178

3.555

Baten
6140 Dienstverlening

6141 Documentenverstr. en mutaties

6142 Burgerlijke stand

6143 Verkiezingen

6520 Omgevingsvergunningen

Totale baten

725 725

67 67

1.079 1.079
1.871İ 1.871

363

33

540

936

400

51

725

67

264ļ 1.079
715İ 1.871

Saldo (- = nadeel) -1.540 -869 -1.074
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Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Doelstellingen

Verlaging vreemd vermogen:
Middelen aanwenden ter verbetering schuldpositie

Verlaging vreemd vermogen:
Stijging woonlasten beperken tot inflatiecorrectie

Verlaging vreemd vermogen:
inflatiecorrectie is onderdeel van nieuwe begrotingsbesprekingen

2.

3.

Kerntakendiscussie - Doel is structurele kosten verlagen en daarmee 
schuldenlast verminderen

Planning & Control cyclus - Bij het opstellen van het coalitieprogramma en 
de jaarprogramma's wordt van deze cyclus gebruik gemaakt

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 2 Verwacht Toel.
nr. producten programma 15 budget na wijz. ^Budget|Realisatie budget nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6610 Financiering 23

6611 Algemene baten en lasten 6.485

6612 Belastingen 756

6613 Algemene uitkering 82

12 12

3.380

378 383

54 4

23

6.827

756

108

Totale lasten 7.346 7.714 3.824 399

23

6.973

756

4

Baten
6610 Financiering

6611 Algemene baten en lasten

6612 Belastingen

6613 Algemene uitkering

Totale baten

311

7.262

9.552

33.634

316 142 36

3.446 2.284

4.776 9.460

16.916 20.211

316

6.643 6.773

9.552 9.552

33.878

50.759 50.389 25.280 31.991

3

4

Saldo (- = nadeel) 43.413 21.456 31.592

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 15 krediet na wijz. t/m kw 2 krediet

5440 726600 Vooronderzoek implementatie BGT U

5690 727800 Bekendmakingen implementeren (pijler 1) U

5690 727802 Basisregistratie GBA U

5690 727803 (DMS, WFM), Zakensysteem (pijler 2) U

5690 727805 Implem.rapportagetool (BIS)(pijler 2) U

5690 727806 Basisregistratie U

5690 727807 Aansluiting WOZ systeem U

5690 727809 Doorontwikkeling intranet U

5690 727810 Doorontwikkeling website U

5201 780312 Rollend materieel 2016 U

0
0
0
0
0
0
0
0
0

206

0
5

60

5

11
62

8
20
14

6
0
0
0
0

15

0
0
0
0

0
5

60

5

11
62

8
20
14

40 5
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 2 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Verlagen Vreemd Vermogen Stijging woonlasten beperken tot 
inflatiecorrectie

Doordat de OZB met 2,5 is gestegen in 2016 is het niet mogelijk om de 
stiíging woonlasten in 2016 te beperken tot de inflatiecorrectie.

2
Kerntakendiscussie -
De besluitvorming van de raad betreffende de kerntaken is verwerkt in de 
eerste kwartaalrapportage 2016.

3

Herziening rente 2016 voordeel C 4 nadelen 2017, 2018 
en 2019 respectievelijk C 364, C 465 
en C 537.

Er heeft een herberekening van de rente plaatsgevonden wat C 4 voordeel 
geeft in 2016. Het nadeel 2017 en volgende is hoofdzakelijk ontstaan door de 
verwachte afboeking BGE Habraken die in de jaarrekening 2015 is genoemd 
voor een bedrag van ca C 21.8 miljoen. De werkelijke afboeking wordt 
overwegend bepaald nadat definitieve besluitvorming in het ontwikkelgebied 
heeft plaatsgevonden.

4

Verwerking meicirculaire 2016 
gemeentefondsuitkeringen.

Bijstellen inkomsten en stelposten rijk

Voordeel in 2016: C 315, 2017: C 2, 2018: C 322 en 2019: C 319 algemene 
uitkering. De afwijking wordt veroorzaakt door de mutaties van de meicirculaire 
2016. Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door 
wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van 
beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door 
wijzigingen in de basisgegevens. Daarnaast heeft er een afwikkeling over 2015 
plaatsgevonden dit geeft incidenteel een voordeel van C 100.

5

Rollend materieel 2016 Doorschuiven investering C 166 naar 
2017

De vervangingsinvesteringen rollend materieel zijn voornamelijk bestemd voor 
de vervanging van rollend materieel voor de gladheidbestrijding. Na kritische 
doorkijk voor wat betreft deze investeringen kan een deel van het budget 
worden doorgeschoven naar 2017.
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FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Inleiding

In deze kwartaalrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het 
lopende jaar 2016. In paragraaf 4.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen 
per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde 
meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In 
paragraaf 4.3 wordt hier een opsomming van gegeven.

4.2 Meerjarenperspectief 2016-2019

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze 
kwartaalrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2016-2019 
weergegeven.

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2016 2017 2018 2019

Primitieve begroting 2016-2019 46 306 1.030 297

Begrotingsm utaties
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429 132 467 547
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986 377 428 724
- Totaal bijstellingen voorjaarsnota 2017 0 81 6 212

Totaal begrotingsmutaties -557 590 901 1.483

Programma's
1. Stedelijke ontwikkeling 13 -258 -365 -370
2. Wonen -123 -143 0 0
3. Veiligheid 128 0 0 0
4. Beheer openbare ruimte 0 0 0 0
5. Bereikbaarheid 0 0 0 0
6. Natuur- en recreatiegebied 0 0 0 0
7. Sociaal domein * -458 -642 -914 -914
8. Milieu en duurzaamheid 6 -2 -2 -2
9. Economie 0 0 0 0
10. Onderwijs -21 -41 -62 -82
11. Kunst en cultuur 148 374 609 625
12. Sport en recreatie 67 0 0 0
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking -15 -15 -15 -15
14. Publieksdienstverlening 0 0 0 0
15. Alg. dekkingsmiddelen en financiering 509 -345 67 -18

Totaal bijstellingen kwartaalrapportage II2016 254 -1.072 -682 -776

Bijgestelde begroting 2016 na kwarap II 2016 -257 -176 1.249 1.004

* Programma 7 Sociaal domein bevat een nadeel van structureel C 914. Dit komt door 
het vervallen van de taakstelling subsidies van C 800 structureel die was verwerkt op dit 
programma. De ingevulde bezuinigingen (voordelen) zijn verwerkt op programma 11 
Kunst en cultuur.
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4.3 Bijstelling reserves Ä. voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het 
gebied van reserves ŭ voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma's. 
Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de 
onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog. Prod.
nr. nr. Omschrijving Reserve | voorziening

1 6503 Bijstelling winsten BGE's Begroting 2017 Algemene vrije reserve

1 6503 Bijstelling verliezen BGE's VJN 2017 Algemene vrije reserve

1 6503 Bijstelling verliezen BGE's Begroting 2017 Algemene vrije reserve

1 6500 Bijstelling onderhoud agv verkoop/sloop panden Voorziening eigendommen

1 6506 Resultaten verkoop panden Algemene vrije reserve

2 6510 Investeringsbijdrage zorgcluster Oerle Zuid Reserve volkshuisvesting (GISV)

4 6165 Doorschuiven uitgaven ('t Look) Vervangingsreserve openbare 
verlichting

4 6505 Doorschuiven uitgaven ('t Look) Algemene vrije reserve

5 6173 Bijstelling investeringen bovo Voorziening bovenwijkse 
voorzieningen

6 6151 Doorschuiven uitgaven (oa 't Look) Vervangingsreserve openbaar groen

7 6411 Incidenteel voordeel mantelzorgwaardering Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

7 6411 Minder cliënten Hulp bij huishouden Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

7 6411 Lager beroep regeling huishoudelijke hulp toelage Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

7 6450 Vrijval afrekening Jeugdzorgplus 2015 Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

7 6400 Ontwikkeling strategie en beleid Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

7 6411 Ontwikkeling strategie en beleid Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

7 6430 Ontwikkeling strategie en beleid Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

8 6552 Doorschuiven investeringen riolering Voorziening rioolbeheer: 
dekkingsreserve

8 6552 Doorschuiven investeringen riolering Voorziening rioolbeheer: 
dekkingsreserve

8 6552 Doorschuiven investeringen riolering Voorziening rioolbeheer: 
vervangingsreserve

8 6552 Doorschuiven investeringen riolering Voorziening rioolbeheer: 
vervangingsreserve

8 6554 Resultaat afvalstoffenheffing 2015 Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing

15 6611 Storting in reserve grote werken Algemene vrije reserve

15 6611 Onttrekking uit algemene vrije reserve Reserve grote werken

15 6611 Accountantskosten Doelreserve deelfonds sociaal 
domein

Storting | Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 

Onttrekking 2016 2017 2018 2019

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Storting

Storting

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

-300

-634

77

100

280

365

30

30

30

-14

1.362

1.361

0

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

0

12

185 -131 0

0 0 0

0 0 0

200 -81 -81

-18 -28 0

0 137 0

300 0 0

16 -983 1.018

938 -284 0

850 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 0 0

13 0 0

13 0 0

-14 -27 -27

380 -525 1.865

379 -524 1.866

16 21 27

-4 -4 -4

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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Technische vragen GBV (Frank de Lepper) dd 3 september 2016:
kwarap II-2016

Vraag 1:
Op blz 2 onder sociaal domein het eerste bolletje worden een aantal nadelen en 
voordelen genoemd. De respectievelijke bedragen zijn even hoog. Mag ik daaruit 
opmaken dat deze wijziging per saldo neutraal is ?

Antwoord:
In de jaren 2017-2019 is er inderdaad sprake van een budgettair neutrale bijstelling. 
In 2016 is er door een hogere instroom dan uitstroom sprake van een negatieve 
bijstelling van C 271.

Vraag 2:
Blz 3, Muziekschool
Wanneer de kapitaallasten al in het raadsvoorstel van 15 december j.l. waren 
voorzien, waarom worden deze dan pas in deze kwartaalrapportage gemeld, en niet in 
de vierde over 2015, of de eerste over dit jaar?

Antwoord:
Na het besluit van 15 december is begonnen met de concrete uitwerking van de 
plannen om tot realisatie van het besluit te komen. In de loop van het eerste kwartaal 
is gebleken dat hiervoor meer tijd benodigd is. Dit werd in dat kwartaal aan de raad 
gemeld. Er is voor gekozen om de financiële consequenties van het besluit gerelateerd 
aan de planning in één rapportage te vermelden.

Vraag 3:
Zoals al eerder gemeld mis ik een totaaltelling over de bijstelling onttrekkingen en 
stortingen reserves. Kan dit totaal alsnog worden toegevoegd?

Antwoord:
Zie onderstaand overzicht voor een totaaltelling van de bijstellingen van de reserves 
en voorzieningen in deze kwartaalrapportage II-2016.

Bijstellingen kwarap II-2016 2016 2017 2018 2019
Totaal onttrekking reserves -1.564 1.206 -846 1.018
Totaal storting reserves 593 167 -159 0
Totaal onttrekking voorziening -2.189 341 -921 1.753
Totaal storting voorziening -1.361 -364 -504 1.892



Technische vragen D66 (Hein van der Reijden) d.d. 7 september 2016:
kwarap II-2016

1. mbt pagina 6, de toelichtingen:
Actualisatie verkoop gemeentelijke panden | Bijstelling algemene vrije reserve:
2016 (-C 301 , 2017 -C 18 en 2019 -C 28).
Vraag 1: Ik neem aan dat het derde jaartal geen 2019 maar 2018 moet zijn, zoals in 
de aansluitende tekst staat.

Antwoord: Klopt, 2019 moet inderdaad 2018 zijn. Financieel is e.e.a. juist 
(2018) verwerkt.

2. mbt de laatste pagina 37:
8 6552 Doorschuiven investeringen riolering Voorziening rioolbeheer: dekkingsreserve 
Storting -1.362 -380 -525 1.865
8 6552 Doorschuiven investeringen riolering Voorziening rioolbeheer: 
vervangingsreserve Onttrekking -1.361 -379 -524 1.866

Zowel storting als onttrekking hebben beide een min, terwijl storting en onttrekking 
bij de reserve deelfonds sociaal domein beide in de plus zitten. Vraag 2: hoe moet ik 
deze minnen lezen?

Antwoord: De bedragen genoemd op pagina 37 betreffen bijstellingen. Een 
bijstelling kan negatief of positief zijn. In een kwarap worden alleen 
bijstellingen van reserves & voorzieningen gepresenteerd en niet de nieuwe 
stand van deze reserves & voorzieningen.



Technische vragen VVD (Peter Saris) d.d. 7 september 2016: 
Kwartaalrapportage II-2016

(1) Vanaf 2019 heeft Veldhoven geen huurinkomsten meer van Bossebaan ivm 
muziekschool. Krijgt de gemeente na de verbouwing van de bibliotheek dan niet meer 
huur? Of wordt de subsidie van de muziekschool dan met dat bedrag gekort en vormt 
dat de bezuiniging?
Antwoord: De kostprijs dekkende huur is verwerkt in de bezuinigingen en het voorstel 
van 15 december 2015, bijlage III. Kapitaalslasten voortkomend uit verbouwing 
worden middels deze berekeningsmethode verwerkt in zowel huur als subsidie.

(2) Verhuizing van de muziekschool loopt vertraging op als gevolg van de uit te 
voeren haalbaarheidsstudie. Welke meer tijd vergt dan voorzien. Wanneer is die studie 
klaar?
Antwoord: De haalbaarheidsstudie is inmiddels afgerond en er is begonnen met de 
voorbereiding van de aanbesteding voor de verbouwing van de bibliotheek.

(3) Effectieve bestrijding overlast door plaagdieren

2e kwartaal 2015: 90 meldingen 
2e kwartaal 2016:116

Overlast van plaagdieren wordt nauwlettend gevolgd, regelmatig wordt de bestrijder 
ingeschakeld. Hoewel het aantal meldingen toeneemt wordt er zorgvuldig en effectief 
bestreden. Hoe kan deze conclusie zo overtuigend getrokken worden? De cijfers 
wijzen anders uit?
Antwoord: De gemeente adviseert en bij herhaling van meldingen wordt onderzoek 
verricht naar de overlast. Uit de ingestelde onderzoeken blijkt dat het voedselaanbod 
voor de ratten op particulier terrein veelal de oorzaak is van de overlast. De 
voorlichting naar particulieren is hierop afgestemd. De gemeente houdt nauwlettend 
vervuiling in de openbare ruimte in de gaten en ruimt deze vervuiling op.

(4) Sponsoring openbaar gebied
Onderzoek duurt langer door aanvullende inzichten. Rapportage sponsoring in 
openbare ruimte wordt in derde kwartaal 2016 afgerond. Wat zijn de aanvullende 
inzichten en wanneer komt het rapport?
Antwoord: De aanvullende inzichten bestaan uit het nog nagaan van andere 
mogelijkheden. De rapportage wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2016.

(5) Saldo uitkeringsgerechtigden. Instroom is groter dan de uitstroom. Hoe groot is 
het effect op deze cijfers van statushouders?
Antwoord: Tot 1 juli 2016 zijn 85 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd. De instroom in 
deze periode bedroeg 108. Een verschil van 23 uitkeringsgerechtigden, waarvan er 22 
statushouders zijn.
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Adviesnota raad
Vaststellen 'Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven
Veldhoven'

Samenvatting

Op 14 juni 2016 heeft de raad het herindelingsontwerp tot grenscorrectie tussen de 
gemeente Eindhoven en Veldhoven vastgesteld. Dit ontwerp heeft vanaf 22 juni 2016 
gedurende 8 weken ter inzage gelegen. Gedurende de ter inzage periode zijn er zowel 
bij de gemeente Eindhoven als bij de gemeente Veldhoven geen zienswijzen tegen de 
grenscorrectie ingebracht. Aan de raad wordt conform wettelijke vereisten gevraagd 
om de herindelingsregeling van de grenscorrectie tussen de gemeente Eindhoven en 
Veldhoven vast te stellen. Met de grenscorrectie wordt de gemeentegrens tussen 
Eindhoven en Veldhoven aangepast.

Beslispunten

1. Vast te stellen de herindelingsregeling, inhoudende een grenscorrectie tussen de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160135 en de bij dit 
besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving;

2. Gedeputeerde Staten, onder toezending van deze herindelingsregeling met 
bijbehorende tekeningen, te verzoeken om binnen twee maanden, doch bij 
voorkeur uiterlijk 1 november 2016, een beschrijving vast te stellen van de 
grenzen, zoals aangegeven op de tekeningen;

3. Te bepalen dat deze herindelingsregeling in werking treedt op de dag na publicatie 
van de door gedeputeerde staten vastgestelde grensbeschrijving.

Inleiding

Met de grenscorrectie wordt de gemeentegrens aangepast. De raad dient conform de 
wettelijke vereisten voor de grenscorrectie twee maal een besluit te nemen: 
vaststelling herindelingsontwerp en vaststelling herindelingsregeling. Het 
herindelingsontwerp is op 14 juni 2016 door de raad vastgesteld. Het 
herindelingsontwerp heeft gedurende acht weken ter inzage gelegen. De 
bekendmaking heeft op de voorgeschreven wijze plaatsgevonden. Er zijn bij beide 
gemeenten geen zienswijzen binnengekomen. Om die reden wordt de 
herindelingsregeling ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Algemene regels herindeling (Arhi)



Beoogd effect

Met de grenscorrectie wordt het beloop van de gemeentegrens aangepast aan de 
ligging van de wegen in de wijken Polders en De Kelen (Veldhoven) en Meerhoven 
(Eindhoven), bedrijventerrein De Run 2000 (Veldhoven) en de A2/A67.

Argumenten

1.1. Door aansluiting te zoeken bij de veelal nieuw aangelegde wegen ontstaat een 
logischer beeld.

Doordat er nieuwe wegen zijn aangelegd en nieuwe woonwijken zijn gerealiseerd op 
de grens van Veldhoven en Eindhoven is het door de grenscorrectie voor een ieder 
duidelijk waar de gemeentegrens ligt. Ook ontstaan er hierdoor heldere 
onderhoudsgrenzen voor de (weg)beheerders. Daarnaast is het voor de taakuitvoering 
van politie- en hulporganisaties wenselijk om de wegen eenduidig in één gemeente te 
situeren zodat zij hier in noodsituaties makkelijker mee om kunnen gaan. Bij deze 
grenscorrectie zijn alleen gronden betrokken en dus geen woningen of bedrijfspanden. 
De aanpassing van de gemeentegrens is in nauwe samenwerking en afstemming met 
de gemeente Eindhoven voorbereid.

1.2. Vaststelling van de herindelingsregeling door de raad is nodig zodat de 
effectuering op ljanuari 2017 in kan gaan.

De raad dient conform de wettelijke vereisten voor de grenscorrectie twee maal een 
besluit te nemen: vaststelling herindelingsontwerp en vaststelling 
herindelingsregeling. Het herindelingsontwerp is op 14 juni 2016 door de raad 
vastgesteld. Op 13 september 2016 neemt de raad een besluit over de 
herindelingsregeling. Het herindelingsontwerp is door de raad van de gemeente 
Eindhoven op 31 mei 2016 vastgesteld. Volgens de planning wordt de 
herindelingsregeling door de gemeenteraad van Eindhoven op 27 september 2016 
vastgesteld.
Om de beoogde datum van 1 januari 2017 te halen dient de raad overeenkomstig 
bijgevoegd raadsvoorstel het besluit te nemen de herindelingsregeling vast te stellen.

2.1. Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

De regels omtrent een grenscorrectie zijn bepaald in de Wet Algemene regels 
herindeling (Arhi). De Wet algemene regels herindeling (Arhi) bepaalt dat een 
procedure tot grenswijziging mogelijk is indien door een wijziging van de 
gemeentegrens naar verwachting het inwoneraantal van geen van de betrokken 
gemeenten met 10o7o of meer zal toe- of afnemen (artikel 1, eerste lid, sub d Wet 
Arhi). Hieraan wordt in dit geval voldaan. De procedure houdt kortweg in dat volstaan 
kan worden met gelijkluidende besluiten van de raden van de betrokken gemeenten 
tot vaststelling van een herindelingsontwerp en herindelingsregeling (artikel 3, tweede 
lid Wet Arhi). Na vaststelling van de herindelingsregeling door beide gemeenteraden 
wordt de grensbeschrijving ter vaststelling naar Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant toegestuurd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico’s voorzien.

Financiën
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De financiële gevolgen van de grenscorrectie zijn eerder benoemd bij het 
raadsvoorstel en -besluit over het herindelingsontwerp. Hierin is aangegeven dat de 
financiële verrekening van de grenswijziging vastgelegd wordt in een 
ruilovereenkomst. Daarnaast is aangegeven dat de kosten voor de onderhoudsfondsen 
groen en wegen niet veranderd omdat er al afspraken gemaakt waren met de 
gemeente Eindhoven. De jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds wordt circa C 450,- 
per jaar lager, op een totaal van ruim C 33 miljoen.

Communicatie en samenspraak

Nadat de raad de herindelingsregeling heeft vastgesteld in de raadsvergadering van 
13 september 2016 zal het raadsbesluit gepubliceerd worden in het Veldhovens 
Weekblad. Daarnaast zal er een officiële bekendmaking volgen in het digitale GVOP.
De provincie zal ook voor een publicatie van de besluiten zorgen.

Uitvoering I planning

Beide gemeenteraden zullen de herindelingsregeling vaststellen. Belangrijk is dat 
beide raden tot gelijkluidende besluiten komen. De gemeenteraad van Veldhoven 
neemt op 13 september 2016 een besluit en de gemeenteraad van Eindhoven neemt 
volgens planning op 27 september een besluit. Het gelijkluidend raadsbesluit zal 
vervolgens naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant opgestuurd 
worden.
Uiterlijktwee maanden na vaststelling van de herindelingsregeling door de 
gemeenteraden stellen Gedeputeerde Staten een beschrijving vast van de grenzen die 
zijn aangegeven op de bij de herindelingsregeling gevoegde kaart. Na publicatie van 
de herindelingsregeling in het Provinciaal Blad treedt het besluit in werking. Dit 
betekent een formele inwerkingtreding per 1 januari 2017.

Bijlagen

1. Raadsbesluit 'Herindelingsontwerp grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven d.d. 
14-06-2016.

2. Tekeningen grenscorrectie GRB-20160132 tot en met GRB-20160135.
3. Grensbeschrijving.
4. Documenten gemeente Eindhoven met betrekking tot herindelingsregeling.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

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

burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Raadsbesluit
16.092 | 16bs00464 
13 september 2016 
9
Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven

nummer 
datum raad 
agendapunt

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016, nr. 
16.091

overwegende dat met de grenscorrectie het beloop van de gemeentegrens wordt 
aangepast aan de ligging van de wegen in de wijken Polders en De Kelen (Veldhoven) 
en Meerhoven (Eindhoven), bedrijventerrein De Run 2000 (Veldhoven) en de A2/A67.

gelet op het bepaalde in de Wet Algemene regels herindeling (Arhi);

b e s l u i t :

1. Vast te stellen de herindelingsregeling, inhoudende een grenscorrectie tussen de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160135 en de bij dit 
besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving;

2. Gedeputeerde Staten, onder toezending van deze herindelingsregeling met 
bijbehorende tekeningen, te verzoeken om binnen twee maanden, doch bij 
voorkeur uiterlijk 1 november 2016, een beschrijving vast te stellen van de 
grenzen, zoals aangegeven op de tekeningen;

3. Te bepalen dat deze herindelingsregeling in werking treedt op de dag na publicatie 
van de door gedeputeerde staten vastgestelde grensbeschrijving.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 13 september 2016.

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

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



Ill III I III II III HUI II

Veldhoven

Raadsbesluit
16.041 I 16bs00296 
14 juni 2016 
14
Herindelingsontwerp grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2016, nr. 16.040

overwegende dat met de grenscorrectie tussen Eindhoven en Veldhoven de 
gemeentegrens wordt aangepast aan de ligging van de wegen in de wijken De 
Polders/De Kelen (Veldhoven) en Meerhoven (Eindhoven), bedrijventerrein De Run 
2000 (Veldhoven) en de verbrede A2/A67 (aanleg N2). Ook wordt er over een weer 
grond geruild, o.a. bij de Groene Spie/Muggenhol en de Hovenring.

gelet op de wet Algemene regels herindeling (Arhi) is bepaald dat beide 
gemeenteraden een gelijkluidend besluit moeten nemen voor een herindelingsontwerp 
voor een grenscorrectie. Het herindelingsontwerp met daarin een grensbeschrijving 
wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 
Gedeputeerde Staten moet de grensbeschrijving vaststellen. Na de behandeling van 
de eventueel ingediende zienswijzen wordt een raadsbesluit tot vaststelling van de 
herindelingsregeling genomen.

besluit:

1. Vast te stellen het herindelingsontwerp tot grenscorrectie tussen de gemeenten 
Eindhoven en Veldhoven, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekeningen GRB-20160132 t/m GRB-20160135 (bijlage 1) waarop 
het beloop van de nieuwe gemeentegrens is aangegeven met de daarbij 
behorende coördinaatpunten alsmede de bij dit besluit behorende 
grensbeschrijving (bijlage 2).

2. De uitvoering van dit besluit op te dragen aan het college van burgemeester en 
wethouders.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 14 juni 2016

griffier waarnemend voorzitter
mr. G.M.W.M. Wasser W„Pľ Groenendijk











Versie: 17-08-2016

Grensbeschrijving

Beschrijving van de nieuwe gemeentegrenzen van de gemeente Eindhoven en de

gemeente Veldhoven per 1 januari 2017.

Grensbeschrijving van Noord-West naar Zuid-Oost. Beschrijving aan de hand van

kaarten en kadastrale kenmerken, zie bijlage.

Het grondgebied van de gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven wordt na

toevoeging de nieuwe gemeentegrens die als volgt loopt:

Kaart GRB-20160132

1. Vanaf het punt waar de huidige gemeentegrens van de gemeente Veldhoven de 

noordwestelijke hoek raakt van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie F, nummer 1678, volgt de gemeentegrens de westelijke 

perceelgrens tot aan punt 1 en gaat daarna in noordoostelijke richting in een 

rechte lijn van laatstgenoemd perceel tot aan het punt waar de grens raakt aan 

de zuidelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie 

G, nummer 1722 (punt 2).

2. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting in een rechte lijn tot de 

zuidelijke grens van perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, 

nummer 1206.

3. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting in een rechte lijn tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke hoek van het perceel kadastraal 

bekend gemeente Strijp, sectie G, nummer 1729 (punt 3).
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4. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting in een rechte lijn (punten 4 t/m 

6 waar de grens raakt aan de noordelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 1957.

5. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting en later in noordoostelijke 

richting in een boog (punten 7 t/m 13) tot aan het punt waar de grens raakt aan 

de noordwesthoek van het perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 

sectie F, nummer 1958.

6. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in oostelijke richting in een boog (punten 14 t/m 17) tot 

aan het punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 1605.

7. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 18 t/m 21) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de noordoostelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 1962.

8. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 22 t/m 25) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de noordoostelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 1963.

9. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting en later in zuidelijke richting in 

een boog (punten 26 t/m 29) tot aan het punt waar de grens raakt aan de 

noordelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie F, nummer 1887.

10. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting in een boog (punten 30 t/m 36)
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tot aan het punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 1897.

11. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in oostelijke richting (punten 37 en 38) tot aan het punt 

waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal 

bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 1905.

12. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 39 t/m 42) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, nummer 530.

13. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens 

raakt aan de noordelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 2480 (punt 43).

14. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in een rechte lijn in zuidoostelijke richting (punten 44 t/m 

52) en doorsnijdt eveneens in een rechte lijn en in zuidoostelijke richting de 

percelen kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie F, nummer 2481, 

1916, 1925, 1590 tot aan het punt waar de grens van laatstgenoemd perceel 

raakt aan de huidige gemeentegrens en de oostelijke perceelgrens van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven sectie F, nummer 2463.

Kaart GRB-20160133

15. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de huidige gemeentelijke grens in 

noordoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de oostelijke 

perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, 

nummer 3330.
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16. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordwestelijke richting, later in noordoostelijke en 

zuidelijke richting (punten 53 t/m 56) tot aan het punt waar de grens raakt aan 

de oostelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, 

sectie K, nummer 3330.

17. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de huidige gemeentelijke grens in 

noordoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de westelijke 

perceelgrens van het het perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, 

nummer 501.

18. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 57 en 58) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, nummer 2143.

19. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens 

raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Strijp, sectie G, nummer 2140 (punt 59).

20. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 60 en 61) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de noordwestelijke hoek van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2506.

21. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de huidige gemeentegrens in 

zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de 

noordwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie K, nummer 1971.

22. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting (punten 62 en 63) tot aan het
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punt waar de grens raakt aan de zuidelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2005.

23. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting tot aan het punt waar de grens 

raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2004.

24. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting (punten 64 t/m 68) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de huidige gemeente grens aan de oostelijke 

perceelgrens van perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie K, 

nummer 2004.

25. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de huidige gemeentelijke grens in 

zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de 

noordwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven sectie K, nummer 1276.

26 Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van

laatstgenoemd perceel eerst in zuidoostelijke richting (punten 69 en 70), later in 

noordoostelijke richting (punt 72), later wederom in zuidoostelijke (punt 73) en 

noordoostelijke richting (punt 74) tot aan het punt waar de grens raakt aan de 

zuidelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, 

sectie G, nummer 440.

27. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting (punten 75 t/m 78) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de zuidwestelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G, nummer 345.

28. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in noordoostelijke richting en later in zuidoostelijke 

richting (punten 79 en 80) tot aan het punt waar de grens raakt aan de
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westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Strijp, 

sectie G, nummer 346.

29. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens 

raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2758 (punt 81).

30. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 82 t/m 85) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de westelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2086.

Kaart GRB-20160134

31. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting en doorsnijdt de 

gemeentegrens tevens de percelen kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 

sectie K, nummer 149, 1294, 181, 1296, 1298, 1300, 2736 in zuidoostelijke 

richting (punten 86 t/m 97) tot aan het punt waar de grens raakt aan de 

westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie K, nummer 2740.

32. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens in zuidelijke richting de westelijke 

perceelgrens van laatstgenoemd perceel, volgt de gemeentegrens via de 

westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie K, nummer 2742 en 2693 tot aan het punt waar de grens 

raakt aan de noordwestelijke hoek van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie D, nummer 5462.

33. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens in zuidelijke richting de westelijke 

perceelgrens van laatstgenoemd perceel tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de noordwestelijke hoek van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie D, nummer 5410.
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34. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens in zuidelijke richting de westelijke 

perceelgrens van laatstgenoemd perceel tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de noordoostelijke hoek van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Gestel, sectie F, nummer 2160.

Kaart GRB-20160135

35. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting (punten 98 en 99) en later in 

westelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de noordoostelijke 

hoek van het perceel kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie F, nummer 

2161.

36. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in westelijke richting (punt 100) en later in zuidelijke en 

oostelijke richting (punten 101 en 102) tot aan het punt waar de grens raakt aan 

de noordwestelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Gestel, sectie F, nummer 2160.

37. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in oostelijke richting en later in zuidelijke richting (punten 

103 t/m 106) tot aan het punt waar de grens raakt aan de noordelijke 

perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie F, 

nummer 1501.

38. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de noordwestelijke hoek (punt 107) van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Gestel, sectie F, nummer 64.

39. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt
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aan de noordoostelijke hoek (punt 108) van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Gestel, sectie B, nummer 3519.

40. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de oostelijke perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de noordelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie K, nummer 2749.

41. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de westelijke perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de noordelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie K, nummer 2751.

42. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de westelijke perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in oostelijke richting en later in zuidelijke richting tot aan 

het punt waar de grens raakt aan de noordelijke perceelgrens van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2688.

43. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de westelijke perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de westelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie K, nummer 2686.

44. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de westelijke perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt 

aan de noordoostelijke perceelgrens van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Gestel, sectie B, nummer 3518.

45. Vanaf dit punt volgt de gemeentegrens de oostelijke perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidelijke richting en later in zuidwestelijke richting tot 

aan het punt waar de grens raakt aan de noordelijke perceelgrens van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie B, nummer 2493.
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46. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in westelijke richting (punten 109 t/m 116) tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de noordoostelijke hoek van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3623.

47. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in westelijke richting (punten 117 en 118) en later in 

zuidoostelijke richting tot aan het punt waar de grens raakt aan de 

noordwestelijke hoek van het perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 

sectie B, nummer 3625. Hierdoor wordt het perceel kadastraal bekend 

gemeente Veldhoven, sectie B, 3622 doorsneden.

48. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting in een rechte lijn tot aan het 

punt waar de grens raakt aan de noordwestelijke hoek van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3611.

49. Vanaf dit punt doorsnijdt de gemeentegrens de perceelgrens van 

laatstgenoemd perceel in zuidoostelijke richting (punten 119 t/m 127) en volgt 

daarna de huidige kadastrale grens in noordoostelijke richting tot aan het punt 

waar de grens raakt aan de huidige gemeentegrens.
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Bijlage: Coördinaten behorende bij de hierboven beschreven grens.

De grens zoals op de vorige pagina’s beschreven aan de hand van kadastrale 

kenmerken, komt overeen met onderstaande coördinaten genomen uit de kadastrale 

kaart. Waarbij wordt benadrukt dat de beschrijving aan de hand van de kadastrale 

kenmerken leidend is:

Kaart GRB-20160132

Pnt Xrd Yrd

1 154477.473 382887.545

2 154575.311 382942.766

3 154689.844 383007.310

4 154821.424 383081.474

5 154880.484 383114.762

6 155012.064 383188.926

7 155026.293 383163.525

8 155037.888 383170.020

9 155045.841 383174.181

10 155054.089 383177.722

11 155062.584 383180.621

12 155071.276 383182.861

13 155083.776 383184.358

14 155096.365 383184.293

15 155108.849 383182.667

16 155121.035 383179.504

17 155131.000 383175.508

18 155140.482 383170.471

19 155149.373 383164.451

20 155157.569 383157.515
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

155205.997 383112.132 

155254.120 383066.869 

155270.933 383049.869 

155380.967 382935.130 

155379.843 382934.052 

155445.467 382865.722 

155444.474 382859.389 

155444.690 382852.983 

155446.108 382846.732 

155448.678 382840.860 

155451.597 382836.769 

155455.146 382833.210 

155459.229 382830.280 

155463.737 382828.056 

155468.537 382826.406 

155473.540 382825.552 

155478.615 382825.515 

155483.630 382826.297 

155489.777 382820.434 

155496.026 382814.679 

155500.715 382810.646 

155505.668 382806.939 

155510.860 382803.577 

155516.268 382800.575 

155521.139 382798.081 

155526.094 382795.758 

155531.128 382793.609
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48 155536.233 382791.637

49 155637.358 382756.881

50 155701.479 382734.844

51 155802.598 382700.090

52 155945.314 382651.220

Kaart GRB-20160133

Pnt Xrd Yrd

53 156080.448 382869.498

54 156076.941 382873.612

55 156097.199 382903.027

56 156099.041 382896.480

57 156232.255 383114.137

58 156246.015 383106.295

59 156250.891 383102.667

60 156316.339 383054.188

61 156327.463 383043.819

62 156513.627 382820.980

63 156515.918 382817.380

64 156573.471 382854.524

65 156588.053 382863.061

66 156603.023 382870.896

67 156618.349 382878.010

68 156633.996 382884.387

69 156888.962 382335.351

70 156897.718 382327.921

71 156977.610 382422.156
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72 157054.127 382512.280

73 157083.980 382486.955

74 157196.589 382599.537

75 157211.980 382614.244

76 157221.784 382623.364

77 157226.693 382627.079

78 157234.436 382630.194

79 157264.811 382635.526

80 157276.927 382638.894

81 157291.378 382630.217

82 157383.268 382580.668

83 157412.162 382563.323

84 157414.152 382564.991

85 157531.250 382505.015

86 157554.991 382498.180

Kaart GRB-20160134

Pnt Xrd Yrd

85 157531.250 382505.015

86 157554.991 382498.180

87 157605.808 382468.345

88 157626.052 382456.417

89 157633.353 382451.586

90 157640.462 382446.476

91 157648.039 382440.319

92 157655.375 382433.877

93 157661.193 382428.392
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94 157666.779 382422.671

95 157692.145 382395.652

96 157709.028 382377.578

97 157709.694 382378.202

Kaart GRB-20160135

Pnt Xrd Yrd

98 157816.813 380909.254

99 157814.518 380893.683

100 157793.797 380890.836

101 157796.067 380845.943

102 157797.826 380846.036

103 157807.925 380846.243

104 157808.193 380843.205

105 157810.373 380843.397

106 157811.607 380843.609

107 157818.290 380811.773

108 157826.301 380773.606

109 157907.894 379583.701

110 157903.549 379577.873

111 157884.239 379564.291

112 157861.435 379553.938

113 157830.318 379542.033

114 157806.241 379534.559

115 157777.902 379526.768

116 157745.196 379517.440

117 157668.036 379497.124
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118

119

120 

121 

122

123

124

125

126 

127

157646.225 379490.743 

157693.355 379426.026 

157697.281 379418.595 

157705.266 379405.625 

157726.024 379373.630 

157737.592 379354.990 

157748.966 379335.380 

157755.421 379327.750 

157770.927 379304.234 

157788.690 379279.450
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EINDHOVEN

gemeente Eindhoven
Raadsnummer
Inboeknummer
Beslisdatum B&W 16 september 2016 
Dossiernummer 1466586 Z doc.nr. 1713502

Grenscorrectie Eindhoven - Veldhoven - 
Raadsvoorstel Herindelingsindeling

Inleiding

De realisering van het plan Meerhoven en de verbreding van de A2/A67 maakte het 

wenselijk om de huidige gemeentegrens tussen Eindhoven en Veldhoven op een aantal 

plaatsen aan te passen.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft op 14 juni 2016 een gelijkluidend besluit 

genomen. De eerdere besluiten van beide gemeenteraden treft u aan bij de 

raadsstukken.

In uw vergadering van 31 mei 2016 (raadsbesluit nr.16R6764), heeft u ingestemd met 

het voorstel herindelingsontwerp om over te gaan tot een grenscorrectie tussen 

Eindhoven en Veldhoven.

Het herindelingsontwerp heeft op de voorgeschreven wijze gedurende 8 weken met 

ingang van 9 juni 2016 tot en met 4 augustus 2016, voor een ieder ter inzage gelegen 

met de mogelijkheid om tijdens deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen 

het herindelingsontwerp kenbaar te maken.

Van de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken heeft niemand gebruik gemaakt. 

Om de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017, te halen dient uw raad 

overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit thans de herindelingsregeling vast te stellen.

Doelstelling

Vaststellen van het herindelingsontwerp teneinde de beoogde grenscorrectie door te 

kunnen voeren.

Voorstel

1. Vast te stellen de herindelingsregeling inhoudende een grenscorrectie tussen de 

gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 

behorende tekeningen GRB-20160132 t/m GRB-20160135 (bijlage 1) en de bij dit
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besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving (bijlage 2).

2. Gedeputeerde Staten, onder toezending van deze herindelingsregeling met 

bijbehorende tekeningen, te verzoeken om binnen twee maanden na heden een 

beschrijving vast te stellen van de grenzen, zoals aangegeven op de tekeningen;

3. Te bepalen dat publicatie van deze herindelingsregeling plaatsvindt op een tijdstip 

dat is gelegen na de vaststelling van de grensbeschrijving door gedeputeerde 

staten;

4. Te bepalen dat deze herindelingsregeling in werking treedt op de eerste dag na de 

publicatie.

5. De uitvoering van dit besluit op te dragen aan het college van burgemeester en 

wethouders.

Argumenten

1.1. Vaststelling herindelingsregeling

Om te komen tot een grenscorrectie dient uw raad tweemaal een besluit te nemen. In de 

raad van 31 mei 2016, raadsbesluit nr. 16R6764, heeft u het herindelingsontwerp 

vastgesteld. Tegen het herindelingsontwerp konden zienswijzen worden ingediend. De 

zienswijzen moeten worden meegewogen in het tweede raadsbesluit waarin besloten 

wordt besluit tot een herindelingsregeling. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Nu de zienswijze termijn is afgelopen dient uw raad het besluit te nemen tot vaststelling 

van de herindelingsregeling.

1.2. Beloop van de gemeentegrens aanpassen aan de ligging van de wegen.

Door aansluiting te zoeken bij de veelal nieuw aangelegde wegen ontstaat een logischer 

beeld waar de gemeentegrens ligt.

Met deze grenscorrectie wordt het beloop van de gemeentegrens aangepast aan de 

ligging van de wegen in de wijken De Polders/De Kelen (Veldhoven) en Meerhoven 

(Eindhoven) en de onlangs verbrede A2/A67 (aanleg N2). Ook wordt er over een weer 

grond geruild, o.a. bij de Groene Spie en de Hovenring.

Deze aanpassing van de gemeentegrens is uiteraard in nauwe samenwerking c.q. 

afstemming met de gemeente Veldhoven voorbereid.

1.3. Heldere taakafbakening na grenscorrectie.

Door aansluiting te zoeken bij de nieuwe wegen ontstaan er heldere onderhoudsgrenzen 

voor de wegbeheerders.
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Daarnaast is het voor de taakuitvoering van politie- en hulporganisaties eveneens 

wenselijk om de wegen eenduidig in één gemeente te situeren.

1.4 Werkwijze.

De Wet algemene regels herindeling (Arhi) bepaalt dat een procedure tot grenswijziging 

mogelijk is indien door een wijziging van de gemeentegrens naar verwachting het 

inwoneraantal van geen van betrokken gemeenten met lOVo of meer zal toe- of 

afnemen. Hieraan wordt in dit geval voldaan. De procedure houdt kortweg in dat 

volstaan kan worden met gelijkluidende besluiten van de raden van de betrokken 

gemeenten tot vaststelling van een herindelingsregeling.

Bij deze grenscorrectie zijn overigens geen woningen of bedrijfspanden betrokken. Het 

betreft alleen gronden.

2.1 Gedeputeerde Staten vragen om de grensbeschrijving vast te stellen.

Nadat de Raad de herindelingsregeling heeft vastgesteld dient Gedeputeerde Staten 

verzocht te worden om de grensbeschrijving vast te stellen.

3.1 Publicatie herindelingsregeling.

De onder 3 en 4 van het voorstel opgenomen beslispunten zijn formele Z procedurele 

vereisten.

4.1 Inwerkingtreding na publicatie.

De onder 3 en 4 van het voorstel opgenomen beslispunten zijn formele Z procedurele 

vereisten.

Kanttekeningen

Omdat er in de kadastrale registers nog wijzigingen kunnen optreden zal de definitieve 

grensbeschrijving (bijlage 2) kort voor de raadsvergadering d.d. 27 september 2016 

worden aangeleverd omdat gebruik gemaakt moet worden van de meest recente 

kadastrale extracten.

De grensbeschrijving kan pas definitief gemaakt worden op de dag van de 

raadsvergadering.

Kosten

De in de grenswijziging betrokken gronden betreffen hoofdzakelijk eigendommen van 

Rijkswaterstaat en de beide gemeenten.

De voorgestelde grenscorrectie leidt tot een kadastrale wijziging:

- Door de gemeente Veldhoven aan de gemeente Eindhoven van ca. 101.869 m2;

3
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- Door de gemeente Eindhoven aan de gemeente Veldhoven van ca. 59.105 m2.

Al met al wordt de gemeente Eindhoven ca. 4 hectare groter.

Door de grenscorrectie moeten beide gemeenten nog gronden aan elkaar overdragen.

De gemeente Eindhoven draagt ca. 5.684 m2 over en ontvangt van Veldhoven ca.

43.921 m2. De ruiling van gronden die eigendom zijn van de gemeenten, vindt plaats bij 

aparte besluitvorming.

Er volgt nog een financiële verrekening tussen de beide gemeenten. Dit is uitgebreid met 

Veldhoven besproken en afgestemd.

Ondanks dat de gemeente Veldhoven meer m2 overdraagt aan Eindhoven dan vice 

versa, ontvangt Eindhoven een toegift van de gemeente Veldhoven omdat de gronden 

die Eindhoven overdraagt meer waard zijn dan de gronden die Veldhoven overdraagt.

Te zijner tijd, wanneer de grenscorrectie is geëffectueerd, zal de wijziging van de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds worden verwerkt in de begroting.

Communicatie

Bij het voorstel aan de raad worden de volgende stukken ter inzage gelegd:

- Tekening GRB-20160132 tot en met GBR-20160135;

- Voorlopige Grensbeschrijving;

- Tekeningen van de gemeente Veldhoven 2010-026a tot en met 2010-026f.

Planning en uitvoering

Het raadsdossier wordt geagendeerd voor de commissie van 21 september 2016 en de 

raad van 27 september 2016.

Het raadsbesluit inzake de herindelingsregeling wordt vervolgens toegezonden aan 

Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten stellen vervolgens een beschrijving van de 

grenzen vast. Beoogd wordt om de grenscorrectie in te laten gaan op 1 januari 2017. 

Gelet op deze termijn betekent dit dat indien 1 januari 2017 gehaald moet worden, u al in 

de raadsvergadering van 27 september 2016 de herindelingsregeling moet vaststellen.

De gemeente Veldhoven volgt een vergelijkbaar tijdpad.

De procedure is als volgt:

- De betrokken raden dienen gelijkluidende besluiten te nemen (art. 3, lid 2, a, Wet 

Arhi). De raadsvergadering in Veldhoven is op 13 september 2016.

- Uiterlijk 2 maanden na vaststelling van de herindelingsregeling stellen gedeputeerde 

staten de grensbeschrijving vast (art. 2, lid 2, Wet Arhi);
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- De inwerkingtreding van de herindelingsregeling wordt bepaald op een tijdstip 

gelegen na de vaststelling van de grensbeschrijving (art. 2, lid 3, Wet Arhi);

Evaluatie

N.v.t.

Bijlage(n)

1. Collegebesluit van 13 september 2016;

2. Tekeningen GRB-20160132 tot en met GBR-20160135;

3. Voorlopige Grensbeschrijving;

4. Tekeningen van de gemeente Veldhoven 2010-026a tot en met 2010-026f;

5. Documenten gemeente Veldhoven t.b.v. B&W en raad.

De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer.

Een ontwerp raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

d De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

d

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2016;

gelet op het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling;

besluit:

1. Vast te stellen de herindelingsregeling inhoudende een grenscorrectie tussen de 

gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 

behorende tekeningen GRB-20160132 t/m GRB-20160135 (bijlage 1) en de bij dit 

besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving (bijlage 2).

2. Gedeputeerde Staten, onder toezending van deze herindelingsregeling met 

bijbehorende tekeningen, te verzoeken om binnen twee maanden na heden een 

beschrijving vast te stellen van de grenzen, zoals aangegeven op de tekeningen;

3. Te bepalen dat publicatie van deze herindelingsregeling plaatsvindt op een tijdstip 

dat is gelegen na de vaststelling van de grensbeschrijving door gedeputeerde 

staten;

4. Te bepalen dat deze herindelingsregeling in werking treedt op de eerste dag na de 

publicatie.

5. De uitvoering van dit besluit op te dragen aan het college van burgemeester en 

wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2016

, voorzitter.

, griffier.
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Technische vragen GBV (Jannie Roosen) Vaststellen herindelingsregeling 
grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven (AP 9)

1. Waar zijn de financiële consequenties in de op 13-09-2016 ter vaststelling 
voorliggende kwartaalrapportage terug te vinden?

In afwijking van het raadsvoorstel t.a.v. het herindelingsontwerp van 24-05-2016, 
vastgesteld op 14-06-2016, worden de financiële consequenties van de grenscorrectie 
meegenomen in de eerstvolgende kwartaalrapportage nadat de herindelingsregeling door de 
raad is vastgesteld. Immers er moet een formeel besluit zijn voordat de financiële 
consequenties in de kwartaalrapportage worden verwerkt. Na vaststelling van de 
herindelingsregeling zullen de financiële consequenties in de vierde kwartaalrapportage 2016 
worden opgenomen.

2. Kan aangegeven worden of de genoemde kosten ad C 20.000,-- de totale kosten van 
de herindelingsprocedure zijn of zijn dit enkel de kosten zijn die betrekking hebben op 
de over te dragen gronden tussen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven waartoe 
nog aparte besluitvorming plaats vindt?

De totale kosten van de gemeentelijke herindelingsprocedure bestaan uit drie onderdelen:
1. Grondprijs grenscorrectie;
2. Onderhoud groen en wegen;
3. Gemeentefonds.

1. Grondprijs grenscorrectie
De voorgestelde grenscorrectie leidt tot een kadastrale overdracht door de gemeente 
Veldhoven aan de gemeente Eindhoven van ongeveer 101.000 m2. De gemeente 
Eindhoven draagt over aan de gemeente Veldhoven ongeveer 59.000 m2.

De koopsom voor de gronden die de gemeente Eindhoven overdraagt en de koopsom 
voor de gronden die de gemeente Veldhoven overdraagt zullen nader worden 
vastgelegd in de financiële verrekening. De waarde van de gronden is over en weer 
onafhankelijk en objectief vastgesteld. De grondprijs is gebaseerd op de gangbare 
uitgangspunten van de onteigening en is gekoppeld aan de functie/bestemming van de 
grond. Gezien de waarde van de gronden ontvangt de gemeente Eindhoven een 
bijbetaling van de gemeente Veldhoven, per saldo circa C 20.000,-. De waarde van de 
gronden die de gemeente Veldhoven ontvangt is hoger in verband met de huidige 
functie/bestemming (bijvoorbeeld bij het park Muggenhol/Groene Spie). In de 
grondruil zit ook een deel grond die nu door de gemeente Eindhoven worden 
overdragen maar buiten de grenscorrectie vallen. Deze gronden zijn in het verleden in 
overleg met/in opdracht van de gemeente Veldhoven door de gemeente Eindhoven 
aangekocht. Hierdoor kon de gemeente park Muggenhol/Groene Spie aanleggen. Dat 
de gemeente Veldhoven dit park zou aanleggen was eerder afgesproken bij de 
ontwikkeling van Meerhoven.
Gronden waar een gemeentelijke weg op ligt of met de bestemming gemeentelijke 
weg/verkeer worden voor een symbolisch bedrag van C 1 á masse (voor het geheel) 
overgedragen. Gronden met een gemeentelijk park of met de bestemming park/groen 
worden overgedragen voor C 25 per m2. Deze C 25 m2 is ook de prijs die in 
Veldhoven is gehanteerd als zogenaamde complexprijs voor de ontwikkeling van o.a. 
Meerstraat, Oerle-Zuid en Zilverackers. Over de grondprijs wordt geen BTW geheven, 
de gemeente is vrijgesteld in de heffing van overdrachtsbelasting.

2. Onderhoud groen en wegen

In het kader van een eerdere grenscorrectie met de gemeente Eindhoven was al 
afgesproken dat de gemeente Veldhoven het onderhoud van het park



Muggenhol/Groene Spie verzorgt en de kosten hiervan draagt. Door de huidige 
grenscorrectie wijzigt het bedrag voor het onderhoudsfonds groen niet.

Een vergelijkbare afspraak is gemaakt naar aanleiding van de aanleg van de 
Hovenring en de reconstructie van de Heistraat/Zoom. Hierbij is afgesproken dat de 
gemeente Eindhoven het onderhoud van de opstelstroken voor de verkeerslichten bij 
de Hovenring en de nieuwe Heistraat/Meerenakkerweg verzorgt en de kosten hiervan 
draagt. Ook hier wijzigt door de huidige grenscorrectie het bedrag voor het 
onderhoudsfonds wegen niet.

Ten aanzien van het onderhoud van de overige wegen veranderd er door de 
grenscorrectie ook niets omdat nagenoeg alle overige wegen in onderhoud blijven bij 
Rijkswaterstaat (N2 en op- en afritten van de N2). Zij blijven ook eigenaar van deze 
wegen.

3. Gemeentefonds

Zoals aangegeven wordt de totale oppervlakte van de gemeente Veldhoven per saldo 
42.000 m2 kleiner. Hierdoor wordt de jaarlijkse bijdrage uit het Gemeentefonds circa 
C 450,- per jaar lager, op een totaal van ruim C 33 miljoen.

De genoemde C 20.000,- zijn dan ook de totale directe kosten van de 
herindelingsprocedure.

3. Is het voldoende dat onder het kopje 'bijlagen' onder 4 de documenten van de 
gemeente Eindhoven met betrekking tot de herindelingsregeling aan de raad zijn 
aangeboden?

Zoals aangeven moet er inderdaad sprake zijn van gelijkluidende besluitvorming in 
Eindhoven en Veldhoven. Daarom is in het aangepaste raadsbesluit van zowel 
Eindhoven als Veldhoven het volgende aangeven (eerste punt van het besluit):
1. Vast te stellen de herindelingsregeling, inhoudende een grenscorrectie tussen 

de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160135 en de bij dit 
besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving;

De tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160135 liggen ook ter inzage.


