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RaadsNieuws week 8

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Trekking stemmingsnummer

4 Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering van 15 december 2015

De notulen zijn voor kennisgeving aangenomen. Deze notulen zijn terug te vinden bij de vergadering van 15 
december 2015.

5 Informatieronde

6 Art.42 vragen

7 Spreekrecht burgers

RA 16-februari 2016 spreekrecht

HAMERSTUKKEN

8 16.012 Vaststellen bestemmingsplan 'Heers, tegenover nr. 15' (NR)



De eigenaar van het perceel tegenover Heers nr. 15 wenst een woning te realiseren. Om dit mogelijk te maken is 
een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan is één 
zienswijze ingediend. Op 3 januari 2012 is besloten om hieraan in principe medewerking te verlenen.

16012 Bp Heers tegenover nr 15, voorste^def
16013 Bp Heers tegenover nr 15, beslui^def
16013 Bp Heers tegenover nr 15, nota van zienswijzen_def
16013 BP Heers tegenover nr. 15, geurparagraaf22-01-2016_def
16012 Bp Heers tegenover nr. 15 - Link naar Bestemmingsplannen op website Veldhoven
(http://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00051)

9 16.000 Vaststellen tweede wijziging legesverordening: nieuwe tarieven akten burgerlijke stand, reisdocumenten,
eigen verklaring, verklaring omtrent gedrag, het vervallen van enkele tarieven betreffende de kinderopvang en 
vereenvoudiging hoofdstuk betreffende Nuts- en Telecombedrijven (PW)

Ten tijde van de begrotingsbehandeling was een aantal (wettelijke) tarieven nog niet bekend. Bij nader inzien kan 
een aantal tarieven betreffende de kinderopvang vervallen. Het hoofdstuk betreffende Nuts- en Telecombedrijven 
kan vereenvoudigd worden. Na het vaststellen van de verordening is deze weer actueel.

16000 Tweede wijziging legesverordening, voorste^def
16001 Tweede wijziging legesverordening, besluit-verordening_def

BESPREEKSTUKKEN

10 16.008 Reactie Veldhoven op advies Werkplaats Wonen: ‘Breken met grenzen' (HvdL)

16008 Reactie
16009 Reactie 
16009 Reactie 
wonen_def 
16008 Reactie 
16008 Reactie 
16-wk2 Advies

Veldhoven op advies Werkplaats Wonen Breken met grenzen, voorste^def 
Veldhoven op advies Werkplaats Wonen Breken met grenzen, beslui^def 
Veldhoven op advies Werkplaats Wonen Breken met grenzen, brief aan MRE-werkplaats

Veldhoven op advies Werkplaats Wonen Breken met grenzen, advies Werkplaats Wonen 
Veldhoven op advies Werkplaats Wonen Breken met grenzen, manifest Werkplaats Wonen 
Raadstafel21 inzake rapport Werkplaats Wonen

Schorsing

OORDEELSVORMING

11 16.006 Kerntakendiscussie Deel-2 (PW)

De resultaten van de kerntakendiscussie moeten een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig 
gemeentelijk takenpakket voor de gemeente Veldhoven als regiegemeente. De discussie richt zich op de verdeling 
van de gemeentelijke taken naar de onderscheiden categorieën en het niveau waarop deze taken in de toekomst 
uitgevoerd (of geschrapt) worden. Zodra het oordeelsvormend debat is gevoerd, wordt op basis van de resultaten 
een financiële doorrekening gemaakt van de mogelijke keuzes.

16006 Kerntakendiscussie deel 2, voorstel



16007 Kerntakendiscussie deel 2, besluit 
16007 Kerntakendiscussie deel 2, Overzicht-Cat-A 
16007 Kerntakendiscussie deel 2, Overzicht-Cat-B 
16007 Kerntakendiscussie deel 2, Overzicht-Cat-C 
16007 Kerntakendiscussie deel 2, Overzicht-Cat-C v2 
KTD Cat-ABC indeling bespreekpunten
16006 Kerntakendiscussie deel 2, Beantwoording technische vragen 16-1-2016
16006 Kerntakendiscussie deel 2, Beantwoording technische vragen n.a.v. oordeelsvormende 
raadsvergadering 26-01-2016
16007 Kerntakendiscussie deel 2, Tabel financiële consequenties (doorrekening) Cat. B + C 
16007 Aanbiedingsbrief doorrekening Kerntakendiscussie deel 2 d.d. 03-02-2016

11.1 Achtergronddocumenten bij Kerntakendiscussie Deel-2

15042 Aangepast procesvoorstel deel 2 Kerntakendiscussie, Procesvoorstel deel 2-ktd 
(14-apr-2015)
14106 Procesvoorstel kerntakendiscussie, Procesvoorstel (9-sep-2014)
15-wk49 Informatienota Kerntakendiscussie Deel-2, 1-12-2015 
15-wk50 Programmakaarten begroting, info 
15158 Geactualiseerde Stadsvisie 2015-2030_def
Overdrachtsdocument 2014 (tbv coalitiebesprekingen na verkiezingen 2014)
15-wk52 concept-Economische visie, info
7-1-2016 Overzicht gemeentelijk vastgoed-v3 21-1-2016

Tweede termijn 
Schorsing 
Schorsing 
Schorsing

12 Sluiting
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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 16 februari 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

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

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

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) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
B. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
voorzitter agendapunt 11
griffier
notulist

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

Afwezig: G.C.W.M.P. Slegers (CDA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

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

De heer Rooijakkers geeft een korte toelichting op de versnapering die de 
PvdA-fractie beschikbaar heeft gesteld.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 23 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Kootkar bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 15 DECEMBER
2015 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

De heer Sm etsers spreekt in namens alle Veldhovense binnen- en 
buitensportverenigingen over agendapunt 11 (kerntakendiscussie deel 2). Hij 
vertegenwoordigt daarmee duizenden leden, vrijwilligers, supporters, bestuurders 
en ouders van jeugdleden. Hij realiseert zich dat er veel geld is gemoeid met de 
Veldhovense sportwereld, maar als de gemeente het in de stukken genoemde 
bezuinigingsbedrag van 340.000 euro doorzet, wordt er een onverantwoord grote 
last op de schouders van de sportverenigingen gelegd. De maatschappelijke 
relevantie van de sportverenigingen is groot, maar moeilijk te concretiseren. In 
ieder geval worden de sociale cohesie, de gezondheid en ontwikkeling van kinderen 
er positief door beïnvloed en wordt overlast door hangjongeren voorkomen. De 
verenigingen willen graag meedenken of het behoud van de sportaccommodaties 
goedkoper of efficiënter kan door privatisering of andere vormen van exploitatie, en 
hij stelt voor om daar in de sportnota die binnenkort voorligt specifiek aandacht aan 
te besteden. Het is daarbij wel belangrijk dat die uitkomst een win-winsituatie voor 
beide partijen oplevert en de discussie zou daarom niet bij voorbaat moeten 
worden belast met een bezuinigingstaakstelling.

De heer Kootkar vraagt of inspreker inhoudelijk verder kan ingaan op de 
mogelijkheid voor verenigingen tot het zelf exploiteren van de accommodaties.
De inspreker zegt dat Veldhoven vormen van privatisering kent die voor alle 
partijen een winsituatie hebben opgeleverd, maar dat geldt niet voor alle situaties. 
Het is een optie die serieus moet worden onderzocht, evenals afwijkende vormen 
van exploitatie, maar hiervoor is maatwerk nodig.

De heer Kootkar vraagt of het delen van accommodaties bespreekbaar is.
De inspreker sluit bij voorbaat niets uit, maar vraagt zich wel af of dit praktisch 
werkbaar zal zijn. Het zal, ook met het oog op de lange historie van sommige 
verenigingen, niet de eerste keuze zijn, maar in de sportnota mag hier zeker 
aandacht aan worden besteed.
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De heer Prinsen vindt de aandacht van de bestuurders van andere 
sportverenigingen tegenvallen, getuige hun afwezigheid vanavond.
De inspreker is verzocht om in te spreken namens alle sportverenigingen. Hij 
vraagt de raad met name aandacht te schenken aan de inhoud van zijn boodschap 
die door alle verenigingen wordt gesteund.

De heer Hornman heeft in de bijdrage van de inspreker de kerntaken gemist en 
vraagt of hij die alsnog kan aangeven.
De inspreker bevindt zich als belangenbehartiger van de sportverenigingen niet in 
de positie om zijn mening te geven over de kerntaken van de gemeente Veldhoven. 
Volgens de heer Hornman kan hij best aangeven wat hij, als vertegenwoordiger van 
de Veldhovense sportverenigingen, ziet als kerntaak voor de gemeente ten aanzien 
van dit onderwerp.

De heer Bijnen vraagt of inspreker het met hem eens is dat het belangrijk is dat 
gemeente en sportverenigingen elkaar vinden in de relatie sportverenigingen, 
bezuinigingen en kerntaken.
De inspreker heeft begrip voor het feit dat de gemeente moet bezuinigen, maar 
daar heeft de sport al een bijdrage aan geleverd. Hij stelt daarom een inhoudelijke 
discussie op basis van argumenten voor, zonder een concrete 
bezuinigingstaakstelling.

De heer Engelen verlaat de raadzaal.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'HEERS, TEGENOVER NUMMER 15'
(NR) 16.012

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

9. VASTSTELLEN TWEEDE WIJZIGING LEGESVERORDENING: NIEUWE
TARIEVEN AKTEN BURGERLIJKE STAND, REISDOCUMENTEN, EIGEN
VERKLARING. VERKLARING OMTRENT GEDRAG. HET VERVALLEN VAN
ENKELE TARIEVEN BETREFFENDE DE KINDEROPVANG EN
VEREENVOUDIGING HOOFDSTUK BETREFFENDE NUTS- EN
TELECOMBEDRIJVEN (PW) 16.000

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

10. REACTIE VELDHOVEN OP ADVIES WERKPLAATS WONEN: 'BREKEN MET
GRENZEN' (Hvd L) 16.008

Hoewel de heer Wijnands niet gelukkig is met de timing kan hij het stuk wel 
steunen na de gedane aanpassingen. Hij vraagt wanneer de kaderstellende 
raadsbijeenkomst ten behoeve van de woonvisie plaatsvindt die tijdens de 
Algemene Beschouwingen is toegezegd.
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Mevrouw Van Pelt vindt de democratische legitimiteit wel belangrijk en zij vindt dat 
niet scherp terug in de voorliggende brief. Desondanks kan zij zich wel vinden in de 
inhoud ervan.

Wethouder Van de Looij zegt dat er vandaag een brief is verzonden aan de raad 
over de tijdsplanning ten aanzien van de woonvisie. De kaderstellende bijeenkomst 
zal vóór het zomerreces plaatsvinden, zodat de woonvisie in het najaar kan worden 
vastgesteld.

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

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten om het voorzitterschap over 
te dragen aan de heer Groenendijk.

Veldhoven
16-02-2016

OORDEELSVORMEND

Voorzitter Groenendijk heropent de vergadering.

11. KERNTAKENDISCUSSIE DEEL 2 (PW) 16.006

De voorzitter geeft een korte toelichting op de procedure. De griffie heeft een 
kleurenlijst gemaakt en de fracties krijgen in de eerste termijn de gelegenheid om 
dit toe te lichten. Hij verzoekt hen daarbij duidelijk aan te geven welke vragen aan 
wie worden gesteld. Aan de hand van de discussie zal er een update worden 
gemaakt van de lijsten ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van 
22 maart 2016.

Portefeuillehouder Wijman licht toe dat het college op basis van de conclusies van 
vanavond een bestuurlijke opdracht zal formuleren ten behoeve van de 
besluitvormende vergadering van 22 maart 2016.

De heer Saris geeft aan dat de Veldhovense VVD het op orde brengen van de 
financiële huishouding als belangrijkste kerntaak ziet. Als de rente stijgt, verliest de 
gemeente de grip op haar eigen financiën en dat wil hij te allen tijde voorkomen. 
Het betalen van rente is geen kerntaak, maar om daarmee te kunnen stoppen, 
zullen de schulden moeten worden afgelost. Daarvoor moet bouwgrond worden 
verkocht en volgens de media zijn daar op dit moment voldoende mogelijkheden 
voor; de markt is optimistisch. Hij stelt daarom voor om de portefeuilles van het 
college te herverdelen en één wethouder en een team van ambtenaren vrij te 
maken voor grondverkoop en woningbouw. Door niet meer af te wachten, maar 
brutaler te acteren kan dit team de gemeente verlossen van haar schulden, renten 
en deze wellicht onnodige bezuinigingsopdracht. Daarmee wordt dan tevens 
voorkomen dat er onherstelbare schade wordt toegebracht aan het Veldhovense 
verenigingsleven.

De heer Rooijakkers loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid om een 
constructieve bijdrage te leveren aan een financieel gezonde gemeente Veldhoven. 
Daarbij moeten keuzes worden gemaakt en dat doet altijd ergens pijn. Als basis
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voor de kerntaken heeft hij de beleidsvelden genomen die voor hem prioriteit 
hebben: sociale domein, milieu, groen en werk. Minder belangrijk vindt hij 
infrastructuur, de rol van de overheid richting bedrijfsleven, en taken op het gebied 
van gebouwen, gronden en sportaccommodaties en stedelijke ontwikkeling.

Hoewel de heer Hornman de bijdrage van de VVD-fractie aantrekkelijk vindt, mist 
het realiteitszin. Alle taken die de gemeente uitvoert zijn belangrijk, maar zullen 
toch moeten worden afgewogen. Hij hoopt dat de raad stelling durft te nemen in 
wat goed is voor Veldhoven en keuzes durft te maken, los van 
kiezersverwachtingen. Hij vindt dat de gemeente Veldhoven zich zou moeten 
richten op jeugd, wijken, centrumgebied, regio, milieu en financiën. De gemeente 
zou sport- en recreatiemogelijkheden met name moeten faciliteren ten behoeve 
van jeugd en mensen die extra steun nodig hebben. Als activiteiten daardoor 
vervallen is er blijkbaar onvoldoende draagvlak onder de volwassenen. Om het 
beleid ten aanzien van kermissen en andere evenementen ter discussie te kunnen 
stellen, vraagt hij om een inventarisatie van alle evenementen waar de gemeente 
financieel aan bijdraagt en de rol van commerciële partijen hierin. Ook vraagt hij 
inzicht in sportfaciliteiten die anders, efficiënter of zelfs multifunctioneel kunnen 
worden ingezet. Het delen van faciliteiten acht hij vooralsnog onontkoombaar.
Daarnaast vraagt hij aandacht voor de openbare ruimte, kunstcollectie en 
bouwgrondexploitatie.

Het gaat de heer Van Doren meer om de niveaus van de taken dan om de taken 
zelf. Gemeentelijke eigendommen moeten worden beheerd en onderhouden en 
daarom stelt hij voor om enkele taken over te hevelen van categorie C naar 
categorie B.

De heer Hofman heeft vorige keer al een algemene beschouwing gegeven en heeft 
nu vooral gewerkt aan verdere verfijning. Hij kan zich grotendeels vinden in de 
door het college voorgestelde categorie-indeling. Daarvoor zijn de stadsvisie, het 
profiel en het eigen politieke programma de meetpunten geweest; hij heeft zo min 
mogelijk gekeken naar de bezuinigingsopdracht. In de tweede termijn zal hij een 
toelichting per categorie geven.

Tweede termijn

De voorzitter licht toe dat in de tweede termijn de lijsten apart zullen worden 
behandeld, te beginnen bij de taken op de A-lijst. Aan het einde van ieders bijdrage 
is er ruimte voor algemene opmerkingen over de A-lijst.

Met het oog op de toename van het aantal statushouders vindt de heer Hofman het 
van belang om het inburgeringsprogramma te versnellen en te verstevigen. Dit zou 
in samenspraak kunnen worden gedaan met mensen die hier al verblijven.

De heer Van der Reiiden licht toe dat contracttaken, taken zijn die per gemeente 
anders worden ingevuld. Hij vindt de GGD een belangrijke contracttaak en heeft 
deze oranje gekleurd, omdat de raad gezamenlijk de stappen in de verdere uitrol 
dient te ondernemen. De Wmo wil hij in dit kader verder aanscherpen door aan te 
geven dat het de eerste verantwoordelijkheid van de raad en het college is om dit 
verder op te pakken en uit te voeren.

Veldhoven
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Mevrouw Gielis licht toe dat ten aanzien van volwasseneneducatie alleen gesproken 
dient te worden over de wettelijke component (taal- en rekenachterstand). Educatie 
die uitsluitend is gericht op de eigen ontwikkeling moeten mensen zelf organiseren 
en betalen, en mag hier niet impliciet in worden meegenomen.

De heer Van Doren vindt regionale samenwerking belangrijk, mits deze 
meerwaarde voor de gemeente Veldhoven heeft en hij vraagt het college of deze 
voorwaarde kan worden toegevoegd.
Portefeuillehouder Wijman zegt dat regionale samenwerkingsverbanden in principe 
altijd een meerwaarde voor Veldhoven hebben. De raad zou dan moeten definiëren 
wat er wordt verstaan onder Meerwaarde'.
De heer Van Doren verzoekt de portefeuillehouder om dit toe te voegen en dan 
wordt dit onderdeel Agroen'.
De heer Rooijakkers vraagt of dit via een amendement moet gebeuren.
De voorzitter zegt dat andere fracties geen vragen hadden over dit onderwerp. Na 
de beantwoording door het college kan dit onderdeel Agroen' worden gemaakt. Als 
alle onderwerpen zijn behandeld, zal de A-lijst worden bijgewerkt en aan de hand 
van die lijst kan het college het raadsvoorstel al dan niet aanpassen. Tijdens de 
vergadering van 22 maart kunnen amendementen of moties worden ingediend aan 
de hand van het dan voorliggende raadsvoorstel.
De heer Van Doren wijst erop dat deze taak al Agroen' was.
De heer Rooijakkers vraagt wat hij dan bedoelt met Meerwaarde'.
De heer Van Doren zegt dat de gemeente Veldhoven alleen 
samenwerkingsverbanden aangaat als deze meerwaarde hebben voor Veldhoven, 
dus dan kan dat ook best worden vermeld.
De voorzitter zegt dat dit al wordt vermeld in de beleidsstukken, maar het zou ook 
een bestuursopdracht kunnen worden.

Mevrouw Hartlief stelt voor om na te denken over de mogelijkheden van verdere 
digitalisering van de dienstverlening en het efficiënter inzetten van de frontoffice 
service.
Portefeuillehouder Van de Looij wijst erop dat het een continu proces is om na te 
denken over verbeterslagen.
Volgens mevrouw Hartlief kan dit onderdeel dan Agroen' worden.

De voorzitter biedt nu ruimte voor algemene opmerkingen over de A-lijst.

De heer Hofman pleit er, met het oog op de actuele mogelijkheden tot verdere 
digitalisering, voor om burgers meer en vaker te betrekken bij beleid en 
ontwikkelingen (programma 13) en hij vraagt of de andere fracties zich hierin 
kunnen vinden.
De voorzitter vindt dat deze vraag over de uitvoering gaat, maar de heer Hofman 
ziet dit als een vraag over het niveau van de dienstverlening.
Volgens de heer Rooijakkers is het wel degelijk een kerntaak, maar gaat deze vraag 
over de wijze van uitvoering.
De heer Kootkar sluit zich hierbij aan. Hij vindt dat dit onderdeel is van de 
communicatie en niet specifiek tot kerntaak hoeft te worden benoemd.
De heer De Kort vindt het belangrijk dat de overheid met de tijd meegaat en kan 
zich vinden in het voorstel van de VSA-fractie.
De heer Hornman sluit zich hierbij aan.

Veldhoven
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Portefeuillehouder Van Dongen zegt dat volwasseneneducatie onderdeel is van het 
wbp en niet op de A-lijst hoeft te worden opgenomen.
Portefeuillehouder Van de Looii vult aan dat met volwasseneneducatie zoals nu op 
de A-lijst wordt vermeld, de WEB-gelden worden bedoeld. Dat is een wettelijke 
taak.
De heer Hofman is tevreden als deze toelichting in de notulen wordt vermeld.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twee minuten. Hij geeft 
aan dat de opmerkingen ten aanzien van de A-lijst zijn verwerkt. Aan het einde van 
deze avond is er een groene lijst (kerntaken), oranje lijst (kerntaken, maar 
mogelijk discussie over het niveau) en rode lijst (niet-kerntaken) beschikbaar. Hij 
geeft nu iedere fractie de gelegenheid om te reageren op de B-lijst.

De heer Rooijakkers ziet punt a van het onderdeel stedenbouw niet als kerntaak.
Het is mogelijk en wenselijk om meer vrijheid ten aanzien van welstand bij de 
burgers neer te leggen.
Mevrouw Hartlief vraagt of hij inwoners meer ruimte wil geven om de eigen woning 
te ontwikkelen of dat het ook stedelijk gebied betreft (inrichting, 
bestemmingsplan).
De heer Rooijakkers antwoordt dat het gaat om het verlagen van het niveau van 
punt a (met name onderdeel welstandsbeleid).
Mevrouw Hartlief vraagt of dit onderdeel dan 'geel' of 'rood' zou moeten worden.
Het uitgangspunt van de heer Rooijakkers is het verlagen van het niveau. Hij wil 
nog met zijn fractie overleggen of het wel of geen kerntaak zou moeten zijn.
De heer Van Doren wijst erop dat niet het hele onderdeel stedenbouw 'oranje' kan 
worden, omdat het alleen om punt a gaat.
De heer Saris zegt dat er een besparing zou kunnen worden gerealiseerd door punt 
b en c van de omgevingshandhaving 10oZo lager te zetten en hij vraagt of de heer 
Rooijakkers daarin nog verder zou willen gaan.
De voorzitter wijst erop dat de financiële doorrekening niet leidend mag zijn bij de 
bepaling of een taak wel of geen kerntaak zou moeten zijn. De financiële 
doorrekening van de besluiten die worden genomen ten aanzien van de 
kerntakendiscussie komt later dit jaar aan de orde.
De heer Saris zegt dat het wel om een bezuinigingsoperatie gaat.
Volgens de voorzitter hoeft dat niet het geval te zijn. Het is aan het college om de 
middelen te vinden voor de kerntaken die de raad vaststelt. Mogelijk wordt er een 
bestuursopdracht geformuleerd aan de hand van de discussie van vandaag.

Volgens de heer Hofman lenen diverse beleidsterreinen van de B-lijst zich 
uitstekend voor het herbezien van de balans tussen verantwoordelijkheden voor 
Veldhovense burgers, instellingen en bedrijven en de overheid, bijvoorbeeld 
welstand, inrichting openbaar gebied, openbaar groen, maatschappelijke 
ondersteuning en preventief jeugdbeleid.

De heer Kootkar vraagt in hoeverre de gemeente Veldhoven is gecommitteerd aan 
de regionale woonvisie en of daarin nog lokale accenten mogelijk zijn. Hij heeft de 
indruk dat de onderdelen a, b en c van de woonvisie niet tot de kerntaken hoeven 
worden gerekend.

Veldhoven
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De heer Bijnen bevestigt dat de Veldhovense woonvisie sterk samenhangt met de 
regionale, maar dat staat los van de vraag of het voor de gemeente Veldhoven een 
kerntaak is of zou moeten zijn.
De heer Kootkar heeft de indruk dat de regionale woonvisie zodanig leidend is dat 
de Veldhovense woonvisie geen kerntaak meer kan worden genoemd.
Volgens de heer Hofman gaat een woonvisie niet alleen over het bouwen van 
woningen, maar ook over het leefmilieu in de wijken en de sociale cohesie. Dat kan 
regionaal niet worden bepaald.
Portefeuillehouder Van de Looij sluit zich hierbij aan. Er is zeker samenhang met de 
regionale afspraken op woongebied, maar in de nieuwe woonvisie zullen duidelijk 
eigen accenten worden opgenomen.
De heer Rooijakkers ziet onderdeel d duidelijk als kerntaak. Ook ten aanzien van de 
andere onderdelen neigt hij naar kerntaken, omdat hij het verstandig vindt om, 
naast een regionale woonvisie, ook lokaal eigen beleid en visie te handhaven.
De heer Hofman sluit zich hierbij aan.
De voorzitter stelt voor dat dit franje' wordt.
De heer Rooijakkers vindt dat het Agroen' mag worden.
De heer Kootkar kan zich hierin vinden.

Veldhoven

Volgens de heer Rooijakkers kan de verlichting effectiever worden ingezet. 
Bovendien zorgt verlaging van het kwaliteitsniveau voor energiebesparing.
De heer Van Doren vindt dat het verlichtingsniveau in het kader van de 
verkeersveiligheid op basisniveau moet blijven.
De heer Hofman vindt dat er in het kader van duurzaamheid slim moet worden 
omgegaan met de verlichting.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel franje' wordt.

De heer Hornman vraagt of het college voorstellen kan doen tot een lager niveau 
ten aanzien van de inrichting van openbaar groen.
De heer Kootkar ziet dit als een kerntaak, maar wijst erop dat er gekozen kan 
worden voor een grotere rol van de omwonenden. Dan kan hij zich hierin vinden. 
Ook de heer Hofman wil de balans anders leggen ten aanzien van 
verantwoordelijkheden en taken.
De heer Kootkar licht toe dat de activiteit een kerntaak kan zijn, terwijl de 
uitvoering dat niet hoeft te zijn.
De voorzitter concludeert dat dit onderdeel franje' wordt.

De heer Rooijakkers ziet openbaar groen wel als kerntaak, maar stelt voor om het 
onderhoudsniveau te verlagen.
De heer Van Doren sluit zich hierbij aan. Hierbij zouden inwoners kunnen worden 
ingezet, bijvoorbeeld bij het opruimen van zwerfafval.
Nu er steeds meer wordt gesproken over loslaten', vraagt de heer Hofman of er 
richting het college een bestuurlijke opdracht kan worden geformuleerd om het 
Noslaatbeleid' vorm te geven.
De heer Kootkar vraagt wat hij daarmee bedoelt.
De heer Hofman ziet loslaten' als een manier om verantwoordelijkheden te delen 
en hij zou graag zien dat de raad bespreekt hoe hier vorm aan kan worden 
gegeven.
De heer Kootkar geeft het college graag de gelegenheid om hier invulling aan te 
geven.
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De heer Rooiiakkers geeft adoptie van groen op rotondes door bedrijven of burgers 
als voorbeeld.
De heer Bijnen vindt dat er nu te veel wordt ingegaan op de uitvoering.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt en koppelt hier een 
bestuursopdracht aan.

De heer Hornman stelt voor om te kijken naar de mate waarin de gemeente 
werkzaamheden verricht ter bestrijding van met name zwerfafval.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel franje' wordt.

De heer Rooiiakkers stelt voor om het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen te 
verlagen.
De heer Kootkar is er voorstander van om het beheer van de begraafplaatsen uit te 
besteden.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt en geeft het college de 
bestuursopdracht om vóór de besluitvormende vergadering van 22 maart uit te 
zoeken wat de gevolgen zouden zijn als het beheer van de begraafplaatsen zou 
worden uitbesteed of wanneer het onderhoudsniveau zou worden verlaagd.

De heer Kootkar stelt voor om het milieubeleid te beperken tot de wettelijke taken.
De heer Hofman vraagt naar de politieke motivatie hiervoor.
De heer Kootkar vindt dat het voor de gemeente voldoende is wanneer de 
wettelijke taken worden uitgevoerd. Kerntaken bestaan primair uit wettelijke taken 
en als de mogelijkheid zich voordoet om verschil te maken, dan is zijn uitgangspunt 
om te kiezen voor de wettelijke taken.
De voorzitter licht toe dat de B-lijst bestaat uit taken die wettelijk en/of zeer 
wenselijk zijn.
Voor de heer Hofman mag het niveau bovenwettelijk zijn.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt.

De heer Rooijakkers stelt voor om het niveau ten aanzien van archeologie te 
verlagen, omdat het hier gaat om onderzoek in het kader van een project dat nog 
niet aan de orde is. Hij vindt dat prematuur.
De heer Bijnen wil het standpunt ten aanzien van de kernvraag los zien van de 
kosten.
De heer Rooijakkers verwijst naar de toelichting waarin staat dat deze kosten 
worden gemaakt in een stadium dat er nog geen concreet project is en dat vindt hij 
overbodig.
Portefeuillehouder Van de Looií licht toe dat de gemeente mensen met 
bouwplannen moet kunnen voorzien van actuele archeologische informatie. Als dat 
niet wordt gedaan, loopt de gemeente aanzienlijke risico's bij bouwprojecten.
De heer Rooijakkers vraagt zich af hoe groot dat risico is.
De voorzitter stelt voor dat dit onderdeel 'oranje' wordt.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na vijf minuten. Hij licht toe 
dat de C-lijst groene (kerntaak), oranje (mogelijk richting B-lijst) en rode (blijft in 
categorie C) onderdelen bevat. Hij zal nu elke fractie de gelegenheid geven om de 
onderdelen toe te lichten waaraan behoefte is.

Veldhoven
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De heer Peters vindt dat de grondzaken in het kader van de regionale opdracht 
actief als kerntaak moeten worden (blijven) opgepakt. In de toekomst zal zuinig 
moeten worden omgegaan met de ruimte en bij inbreiding zal nadrukkelijk moeten 
worden gekeken naar groene duurzaamheid en leefruimte. De samenstelling van de 
bevolking wijzigt, interesses veranderen en mensen zijn mobieler. Binnen die 
uitgangspunten, het profiel van de stadsvisie, de woonservicezones en het Aloslaten' 
is een nadere beschouwing rondom het maatschappelijk vastgoed wenselijk. 
Accommodaties voor sport en vrije tijd zijn belangrijk, maar hij stelt voor om te 
bekijken of voor de toekomst kan worden volstaan met minder accommodaties die 
beter zijn ingericht. Waar mogelijk zouden deze kunnen worden geprivatiseerd. Hij 
pleit voor behoud van de kinderboerderij, maar ziet wel mogelijkheden in 
participatiebeleid en de Prins Willem Alexanderschool. Hij wil de kermissen in de 
oorspronkelijke dorpen zoveel mogelijk behouden, totdat de wijken zelf aangeven 
dat het niet meer past. Wel stelt hij voor te kijken naar mogelijke financiële inbreng 
van en/of gedeelde verantwoordelijkheid met commerciële partijen. Alle andere 
franje' VSA-vakjes kunnen in categorie C blijven staan.
De heer Saris zegt dat de Prins Willem-Alexanderschool naar het Sondervick 
College verhuist, waar ook een kinderboerderij komt. Hij stelt voor om de huidige 
kinderboerderij De Hazewinkel te verhuizen naar het Sondervick College.
De heer Peters vindt De Hazewinkel een belangrijke locatie die behouden moet 
blijven.
De heer Saris vraagt of hij het een kerntaak vindt om beide kinderboerderijen te 
onderhouden.
De heer Peters wijst erop dat de kinderboerderij van de Prins Willem- 
Alexanderschool een ander doel heeft dan De Hazewinkel.
Volgens de heer Van Doren is alleen De Hazewinkel gemeentelijk eigendom.
De heer Saris stelt voor om te bekijken of hierin wellicht een samenwerking 
mogelijk is.
De heer Peters zegt dat de kinderboerderij van de Prins Willem-Alexanderschool 
een educatieve functie heeft.
De heer Bijnen ziet ook wel mogelijkheden tot samenwerking, maar op de huidige 
locatie (De Hazewinkel).
De heer Rooijakkers zegt dat deze faciliteit zo belangrijk is voor de inwoners van 
Veldhoven dat het wel als een kerntaak kan worden beschouwd.
De voorzitter concludeert dat de kinderboerderij franje' wordt.

De heer Van Doren zegt dat eigendommen en gebouwen (inclusief de 
kinderboerderij en buiten- en binnensportaccommodaties) moeten worden 
onderhouden. Daarmee wordt dit een taak voor categorie B. Omdat het niveau nog 
ter discussie staat, wordt het franje'. Dat geldt ook voor voorzieningen voor 
honden, wat een onmisbare taak voor de gemeente is. Preventie en onderzoek naar 
mobiliteit en veiligheid voorkomt toekomstige ongevallen en knelpunten en kan 
daarmee ook naar categorie B Coranje'). Hij stelt voor om de mate van 
privatisering van sportaccommodaties mee te nemen en vraagt of privatisering 
altijd goedkoper is voor de gemeente.
Portefeuillehouder Wijman zegt dat dit maatwerk is; per vereniging en 
accommodatie zal moeten worden bekeken wat de beste oplossing is.
De heer Van Doren stelt voor om de kermissen op de C-lijst te laten staan, maar 
deze moeten wel zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

Veldhoven
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De heer Hofman vindt het goed dat het toekomstbestendig maken van 
sportaccommodaties wordt meegenomen in de sportnota, maar hij vraagt of er ook 
gekeken wordt naar het totale maatschappelijk vastgoed (buurthuizen). 
Portefeuillehouder Van de Looij zegt dit toe.
Portefeuillehouder Wijman vult aan dat het college terugkomt op het gemeentelijk 
vastgoed in zijn totaliteit in de vorm van een vastgoednota.

De heer Hornman verzoekt het college te bekijken welke mogelijkheden er zijn ten 
aanzien van eigendommen en grond. Hij vraagt in hoeverre de investeringen ten 
aanzien van mobiliteit en veiligheid daadwerkelijk bijdragen tot gedragsverandering 
bij kinderen in het verkeer. Hij vraagt zich af of de gemeente verantwoordelijk zou 
moeten zijn voor het schoonhouden van parkeerruimte en of er wel voldoende 
wordt stilgestaan bij toerisme en toeristische activiteiten. Hij zou graag meer 
initiatieven van individuele burgers en belangenverenigingen willen faciliteren. Hij 
ziet kermissen als een verzameling evenementen en daarin zou de gemeente 
terughoudender kunnen zijn.
Mevrouw Hartlief ziet voor accommodaties, kunst en cultuur een meer regisserende 
rol van de gemeente. Zij stelt voor om samen met de sportverenigingen te kijken 
naar verbeteringen in het gebruik van sportaccommodaties en het 
toekomstbestendig maken ervan.
Portefeuillehouder Ramaekers zegt dat de acties ten aanzien van kinderen in het 
verkeer wel degelijk effect hebben. Parkeerruimte is openbaar gebied en daarmee 
is het een taak van de gemeente om deze schoon te houden.

De heer Rooijakkers ziet eigendommen en grond minder als kerntaak voor de 
gemeente en dat geldt ook voor de bouwgrondexploitatie. De voorlichting ten 
aanzien van mobiliteit en veiligheid kan deels worden overgenomen door het 
onderwijs en de centrale overheid en hij ziet het daarmee niet als kerntaak voor de 
gemeente. Toerisme kan meer aan de markt worden overgelaten; in ieder geval 
kan het niveau worden verlaagd. Kinderopvang valt binnen het sociale domein en 
hij beschouwt het daarmee als kerntaak. Hij ziet niet direct de toegevoegde waarde 
van landschapsbeleid en beschouwt het dan ook niet als kerntaak. Ten aanzien van 
economische zaken ziet hij de samenwerkingsvormen niet echt als een kerntaak en 
kan het faciliteren van nieuwe bedrijven naar een lager niveau worden gebracht. 
Ook kunst en cultuur (beeldende kunst, cultuureducatie) heeft voor hem minder 
prioriteit en mag naar een lager niveau worden gebracht. De sportaccommodaties 
hebben voor hem niet direct prioriteit, maar hij kan zich wel vinden in het 
voorgestelde maatwerk conform de sportnota. Kermissen zouden kostendekkend 
moeten zijn.
De heer De Kort vraagt hoe de door de PvdA-fractie geïntroduceerde term AStad 
van de Arbeid' zich verhoudt tot het huidige standpunt ten aanzien van 
infrastructuur en economie.
De heer Rooijakkers licht toe dat hij de onderdelen a tot en met d van economische 
zaken wel degelijk als kerntaak beschouwt fgroen'). Dat geldt niet voor de 
regionale samenwerkingsverbanden en het faciliteren van startende bedrijven. Ten 
aanzien van het laatste zou hij graag willen weten wat dat eigenlijk oplevert. 
Mevrouw Hartlief vraagt of hij ook het samenwerkingsverband Best/Oirschot/ 
Veldhoven, waarin het sociale domein is verankerd, niet belangrijk vindt.
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De heer Rooiiakkers weet niet precies wat in welk samenwerkingsverband aan de 
orde komt, maar wellicht kan het college hem overtuigen van de toegevoegde 
waarde hiervan.
Portefeuillehouder Van Dongen antwoordt dat deze samenwerking niet over het 
sociale domein gaat, maar de uitvoeringsbudgetten van decentralisaties betreft. 
Portefeuillehouder Wijman vult aan dat het Westflankoverleg met de gemeenten 
Best, Oirschot en Eindhoven een economisch overleg is over de gezamenliike 
bedrijventerreinen.
Portefeuillehouder Ramaekers vervolgt dat een accountmanager namens de 
gemeente een goede dienstverlening levert aan (startende) bedrijven. Dat is 
gunstig voor de grondverkopen en werkgelegenheid.
De heer Bijnen vraagt wat de heer De Kort zelf vindt van de tabel.
De heer De Kort zegt dat de VVD-fractie zich inzet voor economie en infrastructuur.
De heer Rooiiakkers vraagt waarom de kleurentabel dan niet verder is ingevuld.
De heer Saris heeft steeds aangegeven dat deze discussie niet los van de financiën 
kan worden gevoerd. Iedereen weet dat het hier een bezuinigingsopdracht betreft.
De heer Van Doren zegt dat ook de VVD-fractie bij het presidium aanwezig was 
toen de behandeling van dit onderwerp werd besproken.
De heer Saris zegt dat de VVD-fractie duidelijk heeft aangegeven niet mee te 
werken aan de kleurentabel.
De voorzitter heeft bij de afronding van de oordeelsvormende vergadering op 
26 januari duidelijk aangegeven hoe het vervolgtraject eruit zou zien. Het is een 
rumoerige vergadering, maar het onderwerp is ook lastig te behandelen. Wel hoopt 
hij dat het aan het einde van deze vergadering voor iedereen duidelijk is waar nog 
over gesproken zal worden tijdens de besluitvormende vergadering van 22 maart.
De heer Saris heeft steeds constructief meegewerkt aan de kerntakendiscussie.
Voor het invullen van de lijsten had hij behoefte aan de financiële doorrekening, 
maar die mag in de discussie niet worden meegenomen. Hij wijst erop dat het niet 
ondenkbaar is dat de provincie in de toekomst zeggenschap gaat krijgen over de 
gemeente Veldhoven en dan is de hele kerntakendiscussie zinloos geweest, want 
dan worden uitsluitend nog wettelijke taken uitgevoerd.
De heer Hofman vindt het jammer dat de fracties van VVD en CDA niet de 
mogelijkheid hebben genomen om in discussie te gaan met de coalitiepartijen 
tijdens deze inhoudelijke discussie over de toekomst en kwaliteit van Veldhoven.

De heer Kootkar heeft in de C-lijst regelmatig aangegeven dat een activiteit 
weliswaar een kerntaak kan zijn, maar dat de uitvoering ervan kan worden 
uitbesteed. Hij stelt voor om het uitgangspunt van actieve grondpolitiek te 
heroverwegen, met het oog op de ervaringen van de afgelopen jaren. Het beheer 
en de exploitatie van eigendommen en gebouwen zou beter kunnen worden 
uitbesteed. Hij wil de kinderboerderij intact houden, maar stelt voor om deze 
budgetten onder te brengen bij programma 6, onderdeel 18 (speelvoorzieningen).
Bij economische zaken als kerntaak zou het meer moeten gaan om de strategische 
invulling van beleid en minder over het beheer en de uitvoering ervan en de regio 
zou hierin een meer prominente rol moeten spelen. Hij stelt voor om rekening te 
houden met het SER-advies waarin een aantal elementen op het gebied van 
peuterspeelzalen en kinderopvang landelijk tot kerntaak wordt benoemd.
Cultuureducatie is weliswaar een kerntaak, maar de uitvoering ervan kan worden 
overgelaten aan instellingen en onderwijs. Kermissen zijn maatschappelijk relevant, 
maar ziet hij niet als kerntaak. Wel kan de gemeente deze faciliteren op

Veldhoven
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voorwaarde dat ze kostendekkend zijn. Ten aanzien van sportaccommodaties 
zouden privatisering en brede inzetbaarheid het uitgangspunt moeten zijn.
De heer Hofman kan zich vinden in het standpunt ten aanzien van de actieve 
grondpolitiek, maar pleit voor meer maatwerk ten aanzien van maatschappelijk 
vastgoed.
De voorzitter vraagt of er een bestuursopdracht moet worden geformuleerd ten 
aanzien van de bouwgrondexploitatie.
De heer Kootkar zegt dat bij de begroting wordt besloten over grondzaken en 
wellicht houdt het college daarbij rekening met deze discussie. Hij vindt het niet 
nodig om hiervoor een bestuursopdracht te formuleren.
De voorzitter wijst erop dat dan wel overzichtelijk de voor- en nadelen op een rijtje 
staan. Hij stelt voor om het college opdracht te geven om een en ander uit te 
zoeken.
De heer Kootkar vindt het voldoende als het college de toezegging doet dat daar bij 
de begrotingsbehandeling rekening mee wordt gehouden.
Portefeuillehouder Wijman stelt voor om de kadernota grondbeleid te actualiseren 
en aan de raad voor te leggen, rekening houdend met de inbreng van vandaag.
De heer Saris wijst erop dat de heren Kootkar en Hofman het niet met elkaar eens 
zijn. Als de gemeente Veldhoven direct zou stoppen met de actieve grondpolitiek 
zou er veel verlies worden gemaakt.
De heer Kootkar heeft gepleit voor een discussie over de actieve grondpolitiek.
De heer Hofman sluit zich hierbij aan en dat geldt ook voor de strategische visie ten 
aanzien van economie.
De heer Rooijakkers vraagt wanneer de kadernota aan de orde komt. Wellicht is 
een quick scan mogelijk.
Portefeuillehouder Wijman zal op 22 maart aangeven wanneer de beleidsnota's aan 
de orde komen.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na tien minuten. Hij stelt 
voor om de bijgewerkte kleurenlijst en een verslag op hoofdlijnen nog deze week 
per mail te versturen aan alle fracties. Als er naar aanleiding daarvan nog vragen 
zijn, zullen deze zo goed mogelijk worden beantwoord.
Portefeuillehouder Wijman ziet voldoende aanknopingspunten om het raadsvoorstel 
verder uit te werken en tijdig aan de raad voor te leggen.

12. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage in dit lastige proces.
Hij ziet uit naar een goede discussie op 22 maart en sluit de vergadering om 
22.50 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 22 maart 
2016.

De griffier, De voorzitter,

Veldhoven

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Resultaat Raadsavond 16 februari 2016 - Besluitvorming/Oordeelsvorming
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 19.30 uur.
Dhr. Slegers is afwezig.

2 Definitieve agenda Akkoord.
3 Trekking stemmingsnummer Nr. 23 - dhr. Kootkar (Samenwerkend 

Veldhoven)
4 Voor kennisneming aan te nemen de 

notulen van de besluitvormende 
vergadering van 15 december 2015

Akkoord.

5 Informatieronde Er zijn geen vragen of mededelingen.
6 Artikel 42 vragen Er zijn geen vragen.
7 Spreekrecht burgers AP: 11 Dhr. P. Smetsers namens de 

Veldhovense binnen- en buitensport
verenigingen.

8 16.012 Vaststellen Bestemmingsplan 
'Heers, tegenover nr. 15'

NR De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor 
het besluit.

De heer Engelen (VSA) neemt niet deel 
aan de stemming.

9 16.000 Vaststellen tweede wijziging 
legesverordening: nieuwe tarieven 
burgerlijke stand, reisdocumenten, 
eigen verklaring, verklaring omtrent 
gedrag, het vervallen van enkele 
tarieven betreffende de kinderopvang 
en vereenvoudiging hoofdstuk 
betreffende Nuts- en Telecombedrijven

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



Veldhoven
10 16.008 Reactie Veldhoven op advies 

Werkplaats Wonen: 'Breken met 
grenzen'

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

De poho zegt toe dat er voor de 
zomervakantie een bijeenkomst voor de 
raad wordt gepland over de lokale 
Woonvisie.

OORDEELSVORMING
11 16.006 Kerntakendiscussie-deel 2 PW Op basis van de reacties van fracties wordt 

aan het eind van de vergadering een 'eindlij st' 
getoond met de ingevulde kleuren rood, 
oranje en groen.
De griffie zal de lijst nog wat aanpassen. De 
lijst wordt uiterlijk vrijdag 19-2 toegestuurd.
De voorzitter heeft een aantal opdrachten aan 
het college geformuleerd.

12 Sluiting 22.45 uur.
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RããásNieuws 8—‘'Veldhoven

Raadsdebat over kerntaken 
komt niet echt los

Welke gemeentelijke taken zijn van belang voor Veldho
ven? Welke taken moet de gemeente zelf uitvoeren en 
welke niet meer? Op deze vragen zal de zogenaamde 
'kerntakendiscussie' op 22 maart een antwoord geven. 
Op dinsdag 16 februari vervolgde de raad het debat dat 
eind januari is gestart.
Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veld
hoven een eigen medium. De artikelen bevatten geen 
letterlijk verslag, maar een impressie van de raadsverga
dering. Ze zijn geschreven door een onafhankelijk jour
nalist in opdracht van de gemeente.

"Grondverkoop redt 
Veldhoven"
Aan het begin van het kerntakendebat legde VVD- 
leider Peter Saris uit waar volgens hem de schoen 
wringt: het dieprood gekleurde huishoudboekje van 
de gemeente als gevolg van hoge schulden en stag
nerende grondverkoop.

“Al heel wat jaren heeft Veldhoven een hoge schuld. 
Straks komen we onder toezicht van de provincie en 
mogen we alleen nog wettelijke taken uitvoeren. We 
moeten rap onze schulden aflossen en dus bouw
grond verkopen. En de sentimenten in de markt zijn 
momenteel gunstig: de bouwsector floreert weer, op 
veel plaatsen worden kantoren en bedrijven omge
bouwd tot woningen om aan de vraag te voldoen. 
Laten we in actie komen!" In aansluiting op die 
hartenkreet pleitte Saris voor aanstelling van een 
'wethouder grondverkoop'. “Dan hoeven de sport
verenigingen en de vele andere organisaties niet het 
slachtoffer te worden van bezuinigingen."

Regisseren en niet zelf uitvoeren
Willem Hornman (D66) reageerde sceptisch. “Prachtig 
verhaal van de VVD, maar het getuigt van weinig re
aliteitszin. Verkoop van bouwgrond blijft moeilijk." Hij 
herhaalde de prioriteiten van zijn partij, zoals jeugd, wij
ken, centrum, milieu en financiën. Verder pleitte D66, 
bij monde van Ingrid Hartlief, voor een meer regisse
rende rol van de gemeente bij onder andere kunst- en 
cultuurbeleid, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en 
sportaccommodaties. Ook het gebruik van sportvelden 
en -gebouwen moet verbeterd worden.

De verkoop van grond is al jaren een thema in de 
Veldhovense raad, ook tijdens de kerntakendiscussie. 
De vraag of de gemeente nog wel een actieve grond- 
politiek moet voeren, werd nadrukkelijk gesteld.

'Mensen gaan vóór wegen'
Andere partijen gingen wél aan de slag met de door 
het college aangeleverde lijst van groene taken (wet
telijk verplicht), oranje ('zacht' wettelijk en zeer 
wenselijk) en rode taken (wenselijk, niet verplicht). 
PvdA-fractieleider Jeroen Rooijakkers had zich goed 
voorbereid en benadrukte welke taken voor hem 
minder prioriteit hebben: infrastructuur, de onder
steunende rol richting bedrijfsleven, beheer van 
sport- en andere gemeentelijke gebouwen en wel- 
standsbeleid. Rooijakkers maakte duidelijk dat hij niet 
uit is op het afstoten van die taken. “Zaken als we
gen, verlichting en groenonderhoud hebben voor ons 
minder prioriteit dan mensen die onze steun nodig 
hebben. Dus mogen die taken op een lager niveau 
worden uitgevoerd."

Ook Eric van Doren (GBV) was in de materie ge
doken. “Het openbaar gebied blijft wat ons betreft 
een kerntaak, maar het onderhoudsniveau mag wat

Dertig sportclubs 
sturen UNA- 
voorzitter
"De sportclubs willen graag met de gemeente mee
denken over het beter en goedkoper benutten van 
de sportaccommodaties. Maar leg niet bij voorbaat 
een bezuinigingsopdracht neer bij de sportvereni
gingen. Denk inhoudelijk mee hoe we de accom
modaties beter kunnen beheren."

Milieu, cultuur, kermissen
Datzelfde geldt voor begraafplaats De Hoge Boght. 
Kan het onderhoud minder of, zoals Samenwerkend 
Veldhoven vroeg, worden uitbesteed? Deze fractie 
stelt voor het milieubeleid te beperken tot de wettelij
ke taken, terwijl VSA juist vindt dat het méér mag zijn. 
Vijf fracties (VSA, D66, GBV, PvdA en Samenwerkend 
Veldhoven) pleiten ook voor minder bemoeienis met 
beeldende kunst, kunst- en cultuurbeleid en sportsti- 
mulering. De drie laatste fracties vragen voorts om 
een kostendekkende weekmarkt. Bij toerisme, econo
mische zaken, het parkeerbedrijf en de kinderboerde
rij plaatsen meerdere fracties vraagtekens. Het meest 
eensgezind toonde de raad zich over de kermissen. 
Op VSA na (“kermissen horen bij de volkscultuur") 
spraken alle fracties die actief meededen, zich uit voor 
kostendekkendheid.

Vele taken passeerden de revue, zoals onderhoud De 
Hoge Boght, woningbouw, zwerfvuil en weekmarkt

De tweede raadsronde heeft de kerntakendiscussie 
een beetje verder gebracht. Het college kreeg als 
huiswerk mee hoe het een aantal gemeentelijke ta
ken op een lager niveau denkt uit te voeren. Toch 
bleef na afloop het onbevredigende gevoel hangen 
van een onaf debat, omdat de twee grootste oppo
sitiepartijen zich geheel (CDA) of gedeeltelijk (VVD) 
aan de discussie onttrokken.

Beide fracties vonden het kerntakendebat te detail
listisch. Het CDA, dat fractievoorzitter Gerard Slegers 
moest missen, liet niets van zich horen. Na afloop 
meldde Ton Bolsius dat hij liever een uitgewerkt voor
stel van het college had gezien. Voor de VVD was een 
kerntakendiscussie zonder daarbij naar de financiële 
consequenties te kijken, onmogelijk. Eerder was afge
sproken dat geld niet bepalend mag zijn bij de keuze 
welke taken een gemeente wél, op een lager niveau 
of helemaal niet meer wil uitvoeren.

lager. Inwoners kunnen bijvoorbeeld meehelpen met 
het opruimen van zwerfafval." VSA-fractieleider Ab 
Hofman vond dat de gemeente dit soort taken moet 
loslaten. “Verantwoordelijkheid delen, heet dat. Ik 
zou hier een bestuurlijke opdracht aan het college aan 
willen koppelen."

Inrichting van openbaar gebied, verlichting en open
baar groen zijn nu ingedeeld bij de taken waarvan het 
uitvoeringsniveau kan wijzigen. Het is aan het college 
om met voorstellen hiervoor te komen.

Dat zei UNA-voorzitter Peter Smetsers in zijn in- 
spreekbeurt vóór de kerntakendiscussie. Hij had van

meer dan dertig Veldhovense sportverenigingen het 
mandaat gekregen om in te spreken. Directe aan
leiding waren de binnen- en buitensportaccom
modaties in Veldhoven, die zeker niet buiten schot 
blijven. De meeste raadsfracties hebben het college 
gevraagd de mogelijkheden van privatisering en/of 
het delen van accommodaties te onderzoeken.

Privatisering van accommodaties is bespreekbaar 
voor sportverenigingen

Wethouder Piet Wijman (D66) gaf desgevraagd 
aan dat privatisering maatwerk vereist en niet al
tijd goedkoper is. Smetsers wees op geslaagde 
voorbeelden van privatisering, zoals bij hockeyclub 
Basko. De voetballeider wees ook op de sociale taak 
van sportclubs met veel jeugdleden. “Jeugdsport 
voorkomt dat jongeren hangjongeren worden. En 
dan heb ik het nog niet over de sociale cohesie en 
een betere gezondheid bij sportende kinderen." 
Maar in dat opzicht hoeft de raad niet overtuigd te 
worden. Bij alle maatregelen blijft de jeugd vrijwel 
buiten schot.



Aanvrager spreekrecht

Raadsavond 16 februari 2016

Ap 11 Kerntakendiscussie - deel 2
1. Dhr Smetsers namens alle Veldhovense binnen- en 

buitensportverenigingen
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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15'

Samenvatting

De eigenaar van het perceel tegenover Heers nr. 15 wenst een woning te realiseren. 
Om dit mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage 
gelegd. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan ’Heers tegenover nr. 15' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00051-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o-NL.IMR0.0861.BP00051-0401, ongewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen bestemmingsplan 
'Heers tegenover nr. 15' (december 2015)' vast te stellen;

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

Inleiding
De eigenaar van het perceel tegenover Heers nr. 15, kadastraal bekend: sectie B, 
nummers 2635, wil op de locatie een woning realiseren. Wij hebben op 3 januari 2012 
al besloten om hieraan in principe medewerking te verlenen. Het perceel is gelegen in 
het bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden' en heeft al de bestemming 
'Wonen - 4'. Omdat er ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan 
'Zandoerle en Heers-Westervelden' nog niet de noodzakelijke onderzoeken (bodem, 
water, archeologie etc) waren verricht, was de woonbestemming nog niet voorzien 
van een bouwvlak. Inmiddels zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd en is 
bijgevoegd bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' opgesteld waarin een bouwvlak 
wordt opgenomen voor dit woonperceel. Het betreft hier de bouw van een nieuwe 
woning in het buitengebied middels toepassing van de provinciale regeling Ruimte 
voor Ruimte. Conform deze regeling heeft de eigenaar een bouwtitel gekocht.

Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht en heeft zoals gebruikelijk 6 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
^ artikel 3.1, lid 1 Wro: vaststellen bestemmingsplan 
^ artikel 6.12, lid 1 Wro: vaststellen exploitatieplan 
^ bestemmingsplan Zandoerle en Heers-Westervelden 
^ Verordening ruimte 2014



Beoogd effect
Het bieden van een juridisch planologisch kader voor de realisering van een nieuwe 
woning op het perceel tegenover Heers nr. 15.

Argumenten
1.1. Het bestemmingsplan biedt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
Op het perceel is diverse bestaande bebouwing aanwezig (twee oude schuren en een 
voormalige kippenstal). Deze drie gebouwen zullen worden gesloopt. Bij het ontwerp 
van de nieuw te bouwen woning met bijgebouwen, zal rekening gehouden worden met 
de landelijke omgeving. Er zal sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. 
De ontwikkeling zal dus leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

In de toelichting van het nu geldende bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers- 
Westervelden' (vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2013) is reeds 
aangegeven dat de betreffende locatie aan Heers vanuit stedenbouwkundig oogpunt in 
aanmerking komt voor een woning. Meer specifiek: een ruimte voor ruimte woning. In 
de toelichting van het bestemmingsplan Zandoerle en Heers-Westervelden is destijds 
hiervoor de onderstaande figuur opgenomen. De betreffende woning is al met een ster 
aangeduid.
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Figuur 13: Uitsnede Stedenbouwkundige visie Heers-Westervelden uit toelichting bij het bestemmingsplan Zandoerle en
r-eerş- . i estervewen

2.1 De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan 
Door Maatschap Engelen, gevestigd aan Heers 13 is een zienswijze ingediend. De 
Maatschap vreest voor beperking van haar agrarische bedrijfsactiviteiten als de bouw 
van de woning wordt mogelijk gemaakt.
Direct nabij het perceel aan Heers 13 is reeds een burgerwoning met een 
woonbestemming gesitueerd, te weten de woning aan Heers 15. Deze woning ligt 
tussen Heers 13 en het perceel waarop de nieuwe woning is voorzien. Met andere 
woorden: de bestaande woning op het perceel aan Heers 15 ligt op een kortere 
afstand van het agrarisch bedrijf, dan de beoogde woning op het perceel tegenover 
Heers nr. 15. Om deze reden is het, los van de beoogde ontwikkeling, al op dit 
moment voor het agrarisch bedrijf niet meer mogelijk om richting de beoogde 
woonlocatie uit te breiden. Het agrarisch bedrijf gevestigd aan Heers 13 wordt met de 
komst van de nieuwe woning dus niet méér belemmerd dan nu reeds al het geval is.
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De Maatschap vraagt zich verder af wat de noodzaak is tot de voorgestelde 
bestemmingswijziging. Ook wordt daarbij de vraag gesteld waarom bebouwing 15-20 
jaar geleden niet kon en nu wel.

Het toevoegen van de woning op deze locatie is ruimtelijk aanvaardbaar, maar is geen 
noodzaak. Deze twee aspecten zijn ook niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er 
hoeft bij dit soort kleinschalige ontwikkelingen geen sprake te zijn van noodzaak, wil 
de gemeente ervoor kiezen om op verzoek op een bepaald perceel de bouw van een 
nieuwe woning mogelijk te maken.

De vraag waarom bebouwing nu wel mogelijk is en jaren geleden niet heeft te maken 
met verandering van wet- en regelgeving en beleidsinzichten. Deze zijn zowel op 
gemeentelijk als op provinciaal niveau gewijzigd in de loop der jaren. Op meerdere 
locaties op Heers is het op basis van de provinciale regeling ’Ruimte voor ruimte', 
mogelijk om een of meerder woningen in het buitengebied toe te voegen.
Het college heeft de afgelopen jaren al enkele keren besloten om in principe 
medewerking te verlenen aan de bouw van een of meer 'ruimte voor ruimte'- 
woningen. Bij deze besluiten tot principemedewerking is uiteraard telkens het 
voorbehoud gemaakt dat dit nimmer mag leiden tot onevenredige aantasting van 
belangen van de eigenaren van nabij gelegen percelen.

Voor een volledig beeld van de zienswijze en het antwoord hierop wordt verwezen 
naar de bijgevoegde nota van zienswijzen bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' 
(december 2015).

3.1. Geen exploitatieplan vaststellen
Met de eigenaar is een overeenkomst gesloten, op basis waarvan het verhaal van 
kosten van het plan is verzekerd. Conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2 Wro hoeft 
er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

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

plan
Door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. Dit kan leiden tot vertraging van de ontwikkeling van de 
locatie.

Financiën
De door de gemeente te maken kosten dienen verhaald te worden op de eigenaar. Dit 
kostenverhaal is zeker gesteld door een gesloten anterieure exploitatieovereenkomst. 
Medewerking verlenen aan voorliggende ontwikkeling is dus budgettair neutraal.

Eventueel toegekende planschade wordt via de daarvoor vastgestelde procedure 
(procedureverordening tegemoetkoming planschade) behandeld en dus los van de 
exploitatiebijdrage verhaald. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de getekende 
Planschadeverhaalsovereenkomst.

Communicatie en samenspraak

Het bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, wijze bekend 
worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad.

Uitvoering I planning
Na ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door uw gemeenteraad op 
16 februari 2016 wordt het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk daarna gedurende 
een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode mogen enkel
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belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, dan wel belanghebbenden die 
aan kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te 
dienen, een beroep indienen bij de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan ’Heers tegenover nr. 15'
- Zienswijze
- Nota van zienwijzen bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' (december 

2015)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor 
de besluitraad op 16 februari 2016.
De portefeuillehouder geeft aan dat de toegestuurde tekst in de toelichting bij het 
bestemmingsplan wordt opgenomen.

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

Par. 4.6 (Wet geurhinder en veehouderij) van de toelichting zal worden vervangen 
door de nieuwe tekst zoals deze afgelopen vrijdag 22 januari jl is nagestuurd door de 
griffie.
Het betreft hier een wijziging van de toelichting van het bestemmingsplan. In 
tegenstelling tot de regels en de verbeelding, is de toelichting geen rechtstreeks 
juridisch bindend onderdeel van het bestemmingsplan. Dit betekent dat een wijziging 
van de toelichting niet leidt tot een formele juridische wijziging van het 
bestemmingsplan. Het besluit blijft derhalve ongewijzigd. Er blijft dus nog steeds 
sprake van een ongewijzigde vaststelling.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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

Raadsbesluit
16.013| 15bs00990 
16 februari 2016 
8
Vaststellen bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15'

nummer 
datum raad 
agendapunt

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016, nr. 16.012; 

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' van 6 november 2015 tot en 

met 17 december 2015 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 1 zienswijze is ingediend;

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

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMR0.0861.BP00051-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o-NL.IMR0.0861.BP00051-0401, ongewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen bestemmingsplan 
'Heers tegenover nr. 15' (december 2015)' vast te stellen;

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

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 februari 2016.

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

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



Nota van zienswijzen bestemmingsplan 
'Heers tegenover nr. 15'

Gemeente Veldhoven 
December 2015
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1. Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient een 
ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage te worden gelegd. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
’Heers tegenover nr. 15' hebben wij gepubliceerd in het Veldhovens weekblad en de 
Staatscourant van woensdag 4 november 2015. Hierin is vermeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage zou liggen van vrijdag 6 november 2015 tot en 
met donderdag 17 december 2015.

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

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

2. Zienswijze en gemeentelijke reactie

Door Maatschap Engelen, gevestigd op Heers 13, is een zienswijze d.d. 15 december 
ingediend. Deze zienswijze is binnen de gestelde termijn ontvangen. In deze paragraaf 
wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijze. Deze zienswijze is 
samengevat, maar wel volledig beoordeeld.

2.1. ínhoud zienswijze
a. Er wordt de vraag gesteld of het ontwikkelen van een nieuwe woning op de 

locatie noodzakelijk is. Er zijn voldoende andere locaties beschikbaar binnen de 
gemeente Veldhoven.

b. Tevens was het 15-20 jaar geleden op de locatie niet mogelijk om te bouwen. 
Nu het wel kan wordt gevreesd voor verdere bebouwing in de directe 
omgeving.

c. Er wordt gevreesd voor beperking van de bedrijfsmatige activiteiten van het 
bedrijf aan Heers 13 door de komst van de nieuwe woning. Er wordt gevreesd 
dat het bedrijf zich niet meer verder kan ontwikkelen.

2.2 Reactie gemeente
a. Het perceel waarop de nieuwe woning is voorzien, heeft in het vigerende 
bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden' de bestemming 'Wonen-4'. Dit 
houdt in dat het perceel reeds gebruikt mag worden ten behoeve van woondoeleinden.

Het college heeft reeds in 2012 besloten in principe medewerking te verlenen voor de 
ontwikkeling van de locatie ten behoeve van een nieuwe woning.

Ten tijde van de vaststelling van het hiervoor genoemde bestemmingsplan op 24 
september 2013 door de gemeenteraad, waren de noodzakelijke onderzoeken welke 
dienen aan te tonen dat het toevoegen van een bouwvlak ruimtelijk aanvaardbaar is, 
nog niet uitgevoerd.
Dit is dan ook de reden dat op de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan 
'Zandoerle en Heers-Westervelden', het perceel niet voorzien is van een bouwvlak 
welke de bouw van een nieuwe woning mogelijk maakt.. Wel was al in de toelichting 
van het bestemmingsplan Zandoerle en Heers-Westervelden opgenomen dat de
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ontwikkeling van de locatie ten behoeve van een ruimte voor ruimte woning, 
stedenbouwkundig aanvaardbaar was. Zie figuur hieronder.
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Figuur 13: Uitsnede Stedenbouwkundige visie Heers-Westervelden uit toelichting bij het bestemmingsplan Zandoerìe en
Heers-\ ŕesterveKien

Het toevoegen van de woning op de locatie is ruimtelijk aanvaardbaar, maar is geen 
noodzaak. Deze twee aspecten zijn ook niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er 
hoeft bij dit soort kleinschalige ontwikkelingen geen sprake te zijn van noodzaak, wil 
de gemeente ervoor kiezen om op verzoek op een bepaald perceel de bouw van een 
nieuwe woning mogelijk te maken. Evenmin is het bij een dergelijke ontwikkeling niet 
relevant of er meerdere locaties binnen de gemeente in aanmerking komen voor het 
realiseren van een burgerwoning. Het bestemmingsplan wat nu voorligt is op initiatief 
van een burger in procedure gebracht. Nu deze woning op geen enkele wijze direct 
belanghebbenden schaadt en naar onze mening ruimtelijk aanvaardbaar is, zijn wij 
van mening dat de gemeente een faciliterende rol heeft om de woning mogelijk te 
maken.

b. Gesteld wordt dat het bebouwen van het perceel 15-20 jaar geleden niet mogelijk 
was. Wet-en regelgeving en beleidsinzichten veranderen in de loop der jaren. 
Ontwikkelingen welke voorheen niet mogelijk waren onder destijds vigerende 
wetgeving en/of beleid, zijn dat nu wel, maar deze stelling geldt ook andersom.

In de toelichting van het nu geldende bestemmingsplan ’Zandoerle en Heers- 
Westervelden' is reeds aangegeven dat de betreffende locatie aan Heers vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt in aanmerking komt voor een woning. Meer specifiek: een 
ruimte voor ruimte woning. Dit is een woning die mogelijk wordt gemaakt met 
toepassing van de provinciale ruimte voor ruimte regeling. De provincie heeft in 2006 
deze regeling vastgesteld. Deze regeling, welke nu is opgenomen in de provinciale 
Verordening ruimte 2014, houdt in dat in het buitengebied in bepaalde aangewezen 
gebieden en onder bepaalde voorwaarden een burgerwoning kan worden toegevoegd. 
Het perceel aan Heers komt in aanmerking voor de regeling.

Ook het inzicht van de gemeente is in de loop der jaren veranderd. Het is in principe 
denkbaar dat ook op enkele andere percelen op Heers een of een paar (ruimte voor 
ruimte) woningen worden gerealiseerd. Het college heeft de afgelopen paar jaar op 
een aantal verzoeken besloten om in principe medewerking te verlenen.
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Bij deze besluiten tot principemedewerking is uiteraard het voorbehoud gemaakt dat 
dit nimmer mag leiden tot onevenredige aantasting van belangen van de eigenaren 
van nabij gelegen percelen.

c. Op het perceel aan Heers 13 is een agrarisch bedrijf (veehouderij) gevestigd. In het 
vigerende bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden' heeft het perceel de 
bestemming ’Agrarisch'. In par. 4.6 ’Wet geurhinder en veehouderij' van de 
toelichting van het voorliggend bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' wordt nader 
ingegaan op het aspect geur. In de zienswijze wordt gesteld dat door de komst van de 
nieuwe woning het agrarisch bedrijf wordt beperkt in haar mogelijkheden. Deze 
stelling is niet correct. Direct nabij het perceel aan Heers 13 is reeds een 
burgerwoning met een woonbestemming gesitueerd, te weten de woning aan Heers 
15. Deze woning ligt tussen Heers 13 en het perceel waarop de nieuwe woning is 
voorzien. Met andere woorden: de bestaande woning op het perceel aan Heers 15 ligt 
op een kortere afstand van het agrarisch bedrijf, dan de beoogde woning op het 
perceel tegenover Heers nr. 15. Om deze reden is het, los van de beoogde 
ontwikkeling, al op dit moment voor het agrarisch bedrijf niet meer mogelijk om 
richting de beoogde woonlocatie uit te breiden. Het agrarisch bedrijf wordt met de 
komst van de nieuwe woning dus niet meer belemmerd dan nu reeds al het geval is.

2.3. Conclusie
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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4.6 Wet geurhinder en veehouderij

4.6.1 Inleiding
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
vergunningverlening, als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De Wgv 
geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig 
object. De Wet geurhinder en veehouderij wordt voornamelijk gebruikt om de geurbelasting 
veroorzaakt door veehouderijen te beoordelen bij de vergunningverlening. Indirect heeft de Wgv 
consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten. Die doorwerking van de 
geurregelgeving naar de ruimtelijke ordening wordt de ‘omgekeerde werking’ genoemd. Een geurnorm 
beoogt namelijk mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd 
gezag dan ook niet toestaan dat mensen zichtzelf blootstellen aan die overmatige hinder, bijvoorbeeld 
door zich in de directe nabijheid van een veehouderij te vestigen. Bij besluitvorming omtrent de 
ontwikkeling van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woning ter plaatse van het plangebied dient in het 
kader van het aspect ‘geur’ antwoord gegeven te worden op de vragen:
- Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object).
- Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

In de Wet geurhinder en veehouderij krijgt de bebouwde kom het meeste bescherming tegen 
geurhinder van dierverblijven van veehouderijen. De bebouwde kom is ‘het gebied dat door 
aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijfsfunctie heeft en waarin veel mensen 
per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven’. De grens van de bebouwde kom van 
de Wgv volgt niet uit de Wegenverkeerswet 1994, maar wordt bepaald door de aard van de omgeving. 
Volgens de Memorie van Toelichting bij de Wgv moet er sprake zijn van ‘op korte afstand van elkaar 
gelegen bebouwing, die is geconcentreerd tot een samenhangende structuur’. Het plangebied is 
daarmee gelegen binnen de bebouwde kom.

De gemeente Veldhoven heeft de ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven’ 
vastgesteld. Deze verordening is op 20 mei 2008 in werking getreden. De gemeente Veldhoven heeft 
in de bijbehorende ‘Gebiedsvisie t.b.v. de verordening geurhinder en veehouderij’ voor de bebouwde 
kom een streefwaarde voor de achtergrondbelasting opgenomen van 10 oue/m3. Dit leefklimaat kan 
als redelijk goed worden bestempeld. De gemeentelijke geurverordening stelt geen afwijkende 
geurnorm voor de voorgrondbelasting. Derhalve geldt ter plaatse een geurnorm van 3 oue^ voor de 
voorgrondbelasting.

4.6.2 Voorgrondbelasting
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting verstaan van díe veehouderij (de dominante 
veehouderij) welke de meeste geur bij het geurgevoelige object veroorzaakt, hetzij omdat het een 
grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dicht bij het geurgevoelige object gelegen is. De 
voorgrondbelasting wordt berekend met het programma V-Stacks vergunning.

De veehouderij aan de Heers 13 betreft in dit geval de dominante veehouderij omdat zij op zeer korte 
afstand van het plangebied is gesitueerd. Derhalve is voor de geurbelasting afkomstig van deze 
veehouderij een berekening uitgevoerd met het programma V-Stacks vergunning. In de directe



nabijheid van de veehouderij aan Heers 13 is reeds een aantal burgerwoningen gelegen. Omdat de 
veehouderij hiermee reeds ‘op slot’ staat door de aanwezigheid van deze burgerwoningen, dient niet 
de hoek van het bouwvlak als uitgangspunt te worden genomen, maar de daadwerkelijke emissie van 
het bedrijf. Navolgende figuur geeft een beeld van de emissiepunten van het bedrijf en het aantal 
dieren per stal. Gebouw 3 is niet opgericht. De daar vergunde dieraantallen zijn dan ook komen te 
vervallen.
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Figuur 1: Emissiepunten en dieraantallen voor de veehouderij aan Heers 13 met tevens doorsneden

In de handleiding V-Stacks Vergunning is opgenomen op welke manier de huidige emissie van een 
bedrijf moet worden berekend. Navolgende figuur geeft een uitsnede uit deze handleiding waaruit 
blijkt dat het middelpunt van de ventilatoren als uitgangspunt moet worden genomen.



Verspreidliggende ventilatoren
Bij mechanische ventilatie waarbij de ventilatoren verspreid over het dak zijn gelegen 
(verspreidliggende emissiepunten), wordt het geometrisch middelpunt van de ventilatoren gekozen 
als emissiepunt. In figuur 2 zijn twee voorbeelden weergegeven.

Gsanetríscri micüsipunt

Figuur 2: Voorbeelden voor hanteren geometrisch middelpunt van ventilatoren

Navolgende figuur geeft een beeld van toepassing van dit geometrisch middelpunt voor de 
veehouderij Heers 13.

Geometrisch middelpunt
4—

í\

1 *i Ä
«|1 Ä ŵ UT, UT

j Ä ļ Ä ļ įfţb1

-

\

-B

Figuur 3: Gehanteerde geometrisch middelpunten van ventilatoren voor veehouderij Heers 13

De XY-coördinaten van het geurgevoelige object betreffen de hoekpunten van het bouwvlak voor de 
beoogde Ruimte voor Ruimte woning.



Brongegevens:
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Stal 2a 155 795 378 195 4,4 3,9 0,45 4,00 1 424

2 Stal 2b 155 782 378 211 4,4 3,9 0,45 4,00 712

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting

3 NW 155 671 378 290 3,0 0,8

4 ZW 155 679 378 277 3,0 0,9

5 NO 155 694 378 302 3,0 1,0

6 ZO 155 701 378 289 3,0 1,2

Tabel 1: Voorgrondbelasting afkomstig van veehouderij aan Heers 13

Uit de berekening blijkt dat de voorgrondbelasting op de beoogde nieuwe woning aan Heers ong., 
tegenover nummer 15, afkomstig van de veehouderij Heers 13, maximaal 1,2 oue/m3 bedraagt. Ter 
plaatse van het plangebied geldt een norm van 3 oue^. De beoogde herontwikkeling van het 
plangebied is derhalve in het kader van de voorgrondbelasting geen bezwaar.

Omdat op de locatie tevens dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld 
(zoogkoeien en paarden) dient tevens beoordeeld te worden of voldaan kan worden aan de vaste 
afstandsnormen. Voor een locatie binnen de bebouwde kom, waaronder het plangebied, geldt een 
vaste afstand van 100 meter. De stal waar dieren worden gehouden waarvoor niet bij ministeriële 
regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, is gelegen op een afstand van 75 meter tot het 
bouwvlak van de beoogde Ruimte voor Ruimte woning. In principe wordt dan ook niet voldaan aan de 
verplichte afstand tot deze veehouderij.

Echter, indien ter plaatse sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, mag binnen een 
geurcontour van een veehouderij worden gebouwd. De veehouderij mag daarbij niet in de 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Een veehouderij wordt niet geschaad indien er reeds 
geurgevoelige objecten aanwezig zijn en het nieuw geurgevoelig object niet dichter bij de veehouderij 
komt te staan.

De veehouderij staat reeds ‘op slot’ door de aanwezige omliggende burgerwoningen. De veehouderij 
wordt derhalve door de beoogde herontwikkeling niet beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden. In 
navolgende subparagraaf wordt het woon- en leefklimaat nader toegelicht.

4.6.3 Achtergrondbelasting
Ten behoeve van de bepaling van het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied dient de 
achtergrondbelasting berekend te worden. Onder de achtergrondbelasting wordt de geurbelasting als 
gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object verstaan. 
Voor de bebouwde kom binnen de gemeente Veldhoven wordt conform de gemeentelijke 
geurverordening een streefwaarde van 10 oue^ gehanteerd voor de achtergrondbelasting.

De achtergrondbelasting wordt berekend met het programma V-Stacks gebied. De XY-coördinaten 
van het geurgevoelige object betreffen hierbij de hoekpunten van het beoogde bouwvlak. Ten



behoeve van de berekening van de achtergrondbelasting dienen de veehouderijen binnen een straal 
van 2 kilometer rondom de onderzoekslocatie beoordeeld te worden. Hiertoe zijn alle bedrijven in de 
gemeenten Veldhoven en Eersel ingevoerd. De invoergegevens van deze bedrijven voor het 
programma V-Stacks gebied zijn afkomstig uit de database van het Bestand Veehouderijbedrijven van 
de provincie Noord-Brabant (uitvoer 18 januari 2016). Aangezien sprake is van een berekening van de 
huidige situatie is de maximaal vergunbare emissie voor de bedrijven gelijk gesteld aan de vergunde 
emissie in de bestaande situatie. Navolgend zijn de resultaten van de berekening van 
achtergrondbelasting weergeven.

Berekende ruwheid: 0,49 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 0Zo
Rasterpunt linksonder x: 155 179 m 
Rasterpunt linksonder y: 377 777 m 
Gebied lengte (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 50 
Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 50

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor Y-coor Geurbelasting [O^m3]

1001 155671 378290 0,775
1002 155679 378277 0,792
1003 155694 378302 0,779
1004 155701 378289 0,809

Tabel 2: Achtergrondbelasting ter plaatse van plangebied

In navolgende figuur is de achtergrondbelasting van het plangebied en de omgeving weergegeven.

Legend
Plangebied

Achtergrondbelasting
OuE/m

Figuur 4: Achtergrondbelasting ter plaatse van plangebied



Ter plaatse van het plangebied is sprake van een achtergrondbelasting van minder dan 1 oue/m3. 
Sprake is derhalve van een ‘zeer goed woon- en leefklimaat’.

4.6.4 Belangenafweging
Herontwikkeling van het plangebied aan de Heers tegenover nummer 15 te Veldhoven naar een 
Ruimte voor Ruimte woning mag de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 
bedrijven niet belemmeren. Het meest dichtbij gelegen agrarisch bedrijf betreft het bedrijf aan de 
Heers 13. In de huidige situatie bevindt zich thans een aantal woningen op kortere afstand van de 
veehouderij. De veehouderij wordt derhalve door de ligging van de omliggende woningen reeds 
belemmerd in de ontwikkelingsmogelijkheden. De veehouderij aan Heers 13 wordt met de beoogde 
herontwikkeling niet meer belemmerd dan thans het geval is. De beoogde herontwikkeling van het 
plangebied vormt derhalve geen belemmering voor omliggende bedrijven.
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gemeente Veldhoven

Datum besluitraad 16 februari 2016 Datum oordeelraad 26 januari 2016
Agendapunt 9 Datum B en W 5 januari 2016
Volgnummer 16.000 7 15bs00888 Programma begroting 9 en 14
Gewiizigd voorstel Productnummer Div.
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Marcel.Deelen@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Vaststellen nieuwe tarieven akten burgerlijke stand, 
reisdocumenten, eigen verklaring, verklaring omtrent gedrag, 
het vervallen van enkele tarieven betreffende de 
kinderopvang en vereenvoudiging hoofdstuk betreffende 
Nuts- en Telecombedrijven

Samenvatting

Het is noodzakelijk de legesverordening te wijzigen omdat een aantal (wettelijke) 
tarieven nog niet bekend was ten tijde van de begrotingsbehandeling. Bij nader inzien 
kan een aantal tarieven betreffende de kinderopvang vervallen. Het hoofdstuk 
betreffende Nuts- en Telecombedrijven kan vereenvoudigd worden.

Beslispunten

1. De voorliggende belastingverordening vast te stellen.

Inleiding

De wettelijke tarieven voor onder andere de akten van de burgerlijke stand, de 
reisdocumenten, de eigen verklaring, de verklaring omtrent gedrag worden jaarlijks 
eind oktober/begin november door het Rijk bekendgemaakt. Dit is te laat om nog in 
het traject van de begrotingsbehandeling van de gemeente Veldhoven te worden 
meegenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling worden in de legesverordening 
voorlopige tarieven vastgesteld. Deze moeten, nu de tarieven bekend zijn, aangepast 
worden. Voor wat betreft de tarieven van de kinderopvang is gebleken dat een aantal 
tarieven niet meer van toepassing zijn. Deze kunnen vervallen.
In overeenstemming met andere gemeenten is in MRE verband overeengekomen om 
het hoofdstuk betreffende de legesheffing met betrekking tot kabels en leidingen te 
vereenvoudigen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet

Beoogd effect

Door de legesverordening 2016 aan te passen kunnen de juiste tarieven worden 
gehanteerd en wordt de leesbaarheid van de tarieventabel verbeterd.



Argumenten

1.1. Door in te stemmen met het voorliggende advies kunnen de juiste tarieven 
worden geheven en wordt de leesbaarheid verbeterd.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiën

Geen.

Communicatie en samenspraak

De nieuw vastgestelde verordening zal worden gepubliceerd in het "Veldhovens 
Weekblad" en op de gemeentelijke website. Ook wordt de verordening ter inzage 
gelegd in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Uitvoering I planning

De heffing en invordering van de vastgestelde tarieven vinden plaats bij het cluster 
Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen

Geen.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor 
de besluitraad op 16 februari 2016.

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

De behandeling in de oordeelsraad geeft geen aanleiding de stukken aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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—Veldhoven
Raadsbesluit

16.001
16 februari 2016 
9
"Verordening tot tweede wijziging van de verordening 
op de heffing en invordering van leges 2016"

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016, 
nr. 16.000;

gelet op:
- Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de

b e s l u i t :

eentewet;

vast te stellen de:

Verordening tot tweede wijziging van de verordening op de 
heffing en invordering van leges 2016

Artikel I.

In titel I, hoofdstuk 1, van de tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 
2016", wordt het artikel 1.1.8. gewijzigd als volgt:

1.1.8. Conform het legesbesluit akten burgerlijke stand bedragen de leges voor 
het verstrekken van:
a. een afschrift van een akte van de burgerlijke stand C 12,80
b. een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk,

van registratie van een partnerschap of van overlijden C 12,80
c. een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in

artikel 19a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek C 22,80
d. een meertalig uittreksel van een akte van de burgerlijke

stand C 12,80
e. een internationaal uittreksel Attestatie de Vita C 12,80

Artikel II.

In titel I, hoofdstuk 2, van de tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 
2016", worden de artikelen 1.2.1.1., 1.2.2.1., 1.2.3.1. en 1.2.5.1. voor reis
documenten gewijzigd als volgt:

1.2.1.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is C 64,44

1.2.2.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is C 64,44

1.2.3.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
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jaar of ouder is C 64,44
1.2.5.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is C 50,40

—Veldhoven

Artikel III.

In titel I, hoofdstuk 3, wordt artikel 1.3.3. gewijzigd als volgt:

1.3.3. Het tarief bedraagt voor de afgifte van een "eigen verklaring" 
(inclusief leges Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
C 32,50 ) C 33,80

Artikel IV.

In titel I, hoofdstuk 9, wordt artikel 1.9.1. gewijzigd als volgt:

1.9.1. tot het verkrijgen van een verklaring omtrent 
(inclusief kosten Rijk C 33,85)

Artikel V.

als volgt: 

t gedrag
C 41,3

In titel I, hoofdstuk 16, van de tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 
2016", vervallen de artikelen 1.16.1.4., 1.16.2.2. en 1.16.2.3. voor de 
kinderopvang.

Artikel VI.

Titel I, hoofdstuk 17, van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 17 - Kabels en leidingen

1.17.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de 
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2014", 
waarbij de graaflengte minder dan 100 meter is of een 
lasgat/montagegat met een oppervlakte van meer dan 2m2 C 184,21

1.17.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de 
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2014", 
waarbij de graaflengte groter of gelijk is dan 100 meter C 368,42

1.17.3. Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2. wordt verhoogd
met een bedrag per strekkende meter van C 1,77

Artikel VII. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2016.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2016.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot tweede 

wijziging van de Legesverordening 2016".
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 februari 2016.

‘“Veldhoven

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 16 februari 2016 Datum oordeelraad 26 januari 2016
Agendapunt 10 Datum B en W 5 januari 2016
Volgnummer 15bs00946 - 16.008 Programma begroting 2 Wonen
Gewiizigd voorstel Productnummer 6510
Portefeuillehouder H. van de Looií
E-mail steller Anita.vanhezik@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Reactie Veldhoven op advies Werkplaats Wonen: 'Breken met 
grenzen'

Samenvatting

De Werkplaats Wonen van de Metropoolregio Eindhoven heeft een advies opgesteld 
met voorstellen om te komen tot een complete woonregio voor het gebied van de 
Metropoolregio. Het college is verzocht om in afstemming met de gemeenteraad met 
een lokaal standpunt te komen over dit advies. In de concept-antwoordbrief geeft het 
college aan de in het rapport geconstateerde uitdagingen te onderschrijven. Het 
college is echter van mening dat de voorgestelde aanpak meer integraliteit behoeft en 
er meer aandacht moet zijn voor het juiste schaalniveau. Samenwerking op uitvoering 
en tactisch niveau hebben een plaats op het niveau van de subregio (SGE). Het 
uitzetten van de, strategie, inspiratie en afstemming tussen de subregio's zijn taken 
die thuishoren bij de Metropoolregio.

Beslispunten

1. In te stemmen met de reactie van het college aan de Werkplaats Wonen 
(Metropoolregio Eindhoven)

Inleiding

De Werkplaats Wonen (platform wonen) heeft een advies uitgebracht met voorstellen 
hoe te komen tot een complete woonregio voor de 21 gemeenten in de 
Metropoolregio. Het doel is een excellent woonklimaat te creëren waarin de 
afzonderlijke sterke dorpen en steden complementair zijn aan elkaar. Dit wil de 
Werkplaats Wonen bereiken door onder meer het opstellen van een regionale 
woonvisie, het instellen van een Regionale Woonraad en het grondbeleid gezamenlijk 
af te stemmen.

Dit advies is op 14 oktober 2015 gepresenteerd aan de raden en colleges van de 
Metropoolregio Eindhoven en op 25 november heeft de Raadstafel21 kennisgenomen 
van het advies. Uw raad heeft het betreffende advies ook ontvangen.
Het advies is met een begeleidend schrijven op 15 oktober 2015 aan het college 
toegestuurd. De Werkplaats Wonen heeft het college verzocht uiterlijk 19 februari 
2016 een met de raad afgestemde reactie te geven op het advies.
Het college beseft zich dat de raad zijn definitieve kaders hieromtrent wil bepalen in 
samenhang met de in ontwikkeling zijnde Woonvisie Veldhoven 2015-2019 zonder op 
dit moment hierop vooruit te lopen en al definitieve besluiten te nemen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

^ Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 
^ Raadsagenda voor een sterke regio



Beoogd effect

De regionale samenwerking op het gebied van wonen verder vorm geven.

Argumenten

1.1. Het hoofddoel van de 'raadsagenda voor een sterke regio' is het behalen van 
een hoog niveau van welbevinden voor inwoners, werkgevers en werknemers.

Alleen door samen te werken en regionale afspraken te maken, kunnen we een 
excellent woonmilieu realiseren in onze regio. Deze samenwerking gaat niet alleen 
over het creëren van een excellent woonmilieu, maar ook over een excellent leef-, 
werk- en vestigingsklimaat. Het verbeteren van het regionale aanbod (zowel 
kwalitatief als kwantitatief) op het gebied van voorzieningen, wonen én werken in de 
regio (op alle niveaus: Brainport, Metropoolregio én Stedelijk gebied), draagt bij aan 
een verbetering van het woon-, werk- en vestigingsklimaat in Veldhoven en daarmee 
ook het welbevinden van de Veldhovense inwoners, werkgevers en werknemers.

1.2. Het is nodig om de huidige energie binnen samenwerking Stedelijk gebied 
te koesteren

Op dit moment is er op tactisch en uitvoerend niveau een goede samenwerking binnen 
het Stedelijk Gebied. De gemeenten in het Stedelijk Gebied hebben op hun beurt baat 
bij een samenwerking binnen de Metropoolregio als geheel. Beide niveaus van 
samenwerking versterken elkaar. De Metropoolregio doet voorstellen om de 
(regionale) strategie te bepalen, grote lijnen uit te zetten en ook vooral de 
afstemming tussen de subregio's te verzorgen. In het Stedelijk Gebied vindt de 
subregionale afstemming en besluitvorming plaats, na besluitvorming in de betrokken 
gemeenteraden.

1.3 Er is veel onduidelijkheid over de voorgestelde Regionale Woonraad 
(RWR) en grondbank

Uit het advies is niet duidelijk op te maken of de Woonraad naast of in plaats van de 
Werkplaats Wonen wordt opgericht. Onduidelijk is hoe deze twee gremia naast 
elkaar zouden opereren en welke taken er voor welk gremium zijn. Wij vragen ons ook 
af of de scope van een dergelijke woonraad voldoende breed is. Wij zien een sterke 
samenhang tussen een excellent woonmilieu en de opgaven op het gebied van 
vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en voorzieningen.

Ten aanzien van de voorgestelde regionale grondbank is ons niet duidelijk hoe het 
advies zich verhoudt tot de in de subregio reeds lopende samenwerking op het gebied 
van grondbeleid.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Het hoofddoel van de 'raadsagenda voor een sterke regio' betekent kansen 
voor iedereen, maar ook inspanningen voor iedereen 

Inspanningen van enkel de gemeente Veldhovenkunnen het doel van de raadsagenda 
maar ten dele beïnvloeden. In de huidige netwerksamenleving zijn bedrijven, 
instellingen en burgers mede bepalend voor de effecten. Samenwerken met deze 
partijen als gelijkwaardige partners is essentieel voor het succesvol behalen van onze 
agenda en om daarop verder te kunnen bouwen.

1.2 De juiste samenwerking hoort op het juiste niveau plaats te vinden 
Strategische onderwerpen, zoals bereikbaarheid, arbeidsmarkt en topvoorzieningen 
horen thuis op regionaal en op subregionaal niveau. Het Stedelijk Gebied profiteert 
van de aanwezigheid van die voorzieningen, dus samenwerking rond deze 
onderwerpen in de Metropoolregio is in het belang van Veldhoven. In de
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Metropoolregio dienen we, naast strategische advisering, ook de afstemming tussen 
de subregio's te bewaken.

Financiën

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

Op drie momenten is de laatste maanden in regioverband gesproken over het 
(concept) advies. Dat was bij:
^ het Regionaal platform op 14 oktober 2015 
^ de raadsleden bijeenkomst van 14 oktober 2015 
^ de Raadstafel21 op 25 november 2015.

Na instemming van de raad zal het college de brief versturen.

Uitvoering | planning

Zo snel mogelijk na instemming van de raad wordt de brief verstuurd.

Bijlagen

» Advies Breken met Grenzen, inclusief manifest 
» Begeleidende brief d.d. 15 oktober 2015 van Werkplaats Wonen 
^ Brief d.d. 23 oktober 2015 met uitstel deadline

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit gewijzigd ter bespreking te agenderen voor de 
besluitraad op 16 februari 2016.
De portefeuillehouder zegt toe om in de brief de vragen t.a.v. de regionale woonraad 
en de grondbank scherper te verwoorden. Ook zal hij alsnog bekijken of er input uit 
het advies van de Raadstafel21 meegenomen kan worden.

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

De brief vanuit Raadstafel21 is op 13 januari ingekomen. Voorliggende adviesnota was 
op dat moment door ons college al verzonden aan uw raad. Naar aanleiding van de 
behandeling in de oordeelsvormende raad hebben wij onze conceptreactie op de 
volgende punten aangepast:

- Onderschrijven van de brief van Raadstafel21;
- Meer nadrukkelijk nog niet instemmen met het advies, maar verzoeken om 

verdere uitwerking op in ieder geval de punten ’Regionale Woonraad' en 
’grondbank'.

De brief van de Raadstafel21 is toegevoegd aan de stukken behorende bij deze 
adviesnota.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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

Raadsbesluit
: 16.009 I 16bs00018 
: 16 februari 2016 
: 10
: Reactie Veldhoven op advies Werkplaats Wonen: 'Breken 
met grenzen'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016, nr.
16.008;

overwegende dat:
» De Werkplaats Wonen van de Metropoolregio Eindhoven het advies ’Breken met 

grenzen: wonen in een complete regio' heeft opgesteld met voorstellen om te 
komen tot een complete woonregio voor het gebied van de Metropoolregio.

» Het college is verzocht om in afstemming met de gemeenteraad met een lokaal 
standpunt te komen over dit advies.

gelet op de gemeentewet;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de reactie van het college aan de Werkplaats Wonen 
(Metropoolregio Eindhoven).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 februari 2016

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

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



IllllllllllllllllllII III

Metropool Regio Eindhoven 
T.a.v. de heer F.P.C.J.G Stienen 
Postbus 985 
5600 AZ EINDHOVEN

datum 17 februari 2016 
38841-38995\RHE\HLE 
15 oktober 2015 
15UIT11692

behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

mw. A. van Hezik 
Regie & Ontwikkeling 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage
onderwerp reactie op advies 'Breken met grenzen

Geachte heer Stienen,

Met belangstelling lazen wij het advies van de Werkplaats Wonen 'Breken met 
grenzen: wonen in een complete regio'.

Wij vinden het een nuttig document, waarbij wij de SWOT-analyse en de 
geconstateerde uitdagingen onderschrijven en waardevolle elementen hieruit 
terugvinden in het daaruit voortvloeiende advies. Ook onderschrijven wij de conclusie 
dat om te komen tot een excellent woonklimaat, het nodig is om de woningmarkt als 
één samenhangend geheel te besturen. De focus in het advies ligt nu met name op de 
samenwerking tussen de 21 gemeenten in de Metropoolregio op het gebied van 
wonen. Naar onze mening mag deze doelstelling nog breder worden getrokken; het 
doel van de Metropoolregio is om gezamenlijk te komen tot een excellente regio 
waarbij naast wonen werken, de arbeidsmarkt, voorzieningen, et cetera, van invloed 
zijn. Door deze integrale benadering kunnen we onze gezamenlijke doelen nog 
slagvaardiger bereiken. In onze ogen kan een groot deel van de door u genoemde 
uitdagingen op het gebied van wonen het beste worden opgepakt op het niveau van 
de subregio. Het formuleren en uitvoeren van tactisch beleid past naar onze mening 
minder bij het schaalniveau van de Metropoolregio Eindhoven. Binnen de 
Metropoolregio kunnen we dan inhoud geven aan het verbinden van de subregio's en 
het borgen van de integraliteit en de samenhang. Het advies gaat niet of nauwelijks in 
op het schaalniveau van de subregio. Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat 
enkele onderdelen van het advies eerst nader moeten worden uitgewerkt, alvorens wij 
kunnen instemmen met de beoogde maatregelen. Daarnaast onderschrijven wij ook 
het advies van de Raadstafel21 ten aanzien van de gevolgde procedure.

Complementair
Onze (Brainport)regio wil structureel tot de top behoren en heeft daarom ook 
attractieve steden en een aantrekkelijke groen-landschappelijke leefomgeving nodig.
U constateert dat dit alleen kan als de dorpen en steden in de regio complementair 
aan elkaar zijn. Wij zien evenals u dat dit op subregionaal niveau verder versterkt kan

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.



worden. Wij vragen hierbij naast de programmatische insteek vanuit Werkplaats 
Wonen (en Werkplaats Werken) ook expliciet aandacht voor de ruimtelijke component 
en het sociaal domein.

In uw analyse geeft u aan dat de bereikbaarheid van de regio niet aansluit bij de 
ambities en dat baart ons eveneens zorgen. U geeft ook aan dat de regio achterblijft 
op het gebied van topvoorzieningen die bij de ambities passen. Initiatieven om deze 
beide onderdelen op het gewenste niveau te brengen, zullen wij ondersteunen.

Deze onderwerpen zullen dan ook alle nadrukkelijke aandacht moeten krijgen in de 
regionale woonvisie. Door samenwerking met de andere partijen uit de multiple helix 
(marktpartijen, bewonersgroepen, onderwijsinstellingen, welzijn- en zorgpartijen) kan 
dit gegarandeerd worden.

Samenwerking
Om te komen tot een economisch sterke regio is een goede samenwerking op 
(sub)regionaal niveau van essentieel belang. Deze samenwerking binnen de 
Metropoolregio is onze ogen complementair aan de samenwerking in de subregio's. In 
het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn duidelijke inhoudelijke verbanden en daar werken 
wij al nauw met elkaar samen; denk aan de werkzaamheden voor Transparant Wonen 
en bij de woningbouwprogrammering. Naar onze mening is het dan ook belangrijk om 
per onderwerp kritisch te kijken naar het juiste schaalniveau. Dit kan onder meer door 
de regionale woonvisie in te steken vanuit de subregio's. Voor de Metropoolregio blijft 
een belangrijke rol weggelegd om de strategie te bepalen, de afstemming tussen de 
regio's te bewaken én om de integraliteit te bewaken (hoe komen we tot een 
excellente regio i.p.v. uitsluitend een excellent woonmilieu).

Regionale Woonraad (RWR)
Wij begrijpen dat de RWR een samenwerking is van grotendeels dezelfde partijen die 
in de Werkplaats Wonen met elkaar aan tafel zitten.

Wij vinden het een goed idee om de RWR zodanig samen te stellen zodat naar wonen 
gekeken wordt vanuit een integrale doelstellig die ermee bereikt moet worden en niet 
uitsluitend vanuit de bouwopgave. Wij vinden het belangrijk dat de werkzaamheden 
van de RWR goed afgestemd worden op die van de Werkplaats Wonen en dat deze 
complementair in taken en bevoegdheden, mede omdat de beoogde rol van de RWR 
gelijkenis vertoont met die van de Werkplaats: strategie uitzetten, adviseren, 
inspireren, kennis delen en verbinden van subregio's.

Het onderwerp wonen is bij uitstek een onderwerp dat subregionaal benaderd moet 
worden. Graag zien wij de subregionale insteek ook terug in de werkzaamheden van 
een te vormen RWR. Wij dringen aan op een duidelijke rolverdeling tussen de 
subregio's, de werkplaats Wonen en de Regionale Woonraad, waarbij de laatste twee 
naar onze mening vooral het karakter van adviesorgaan zouden moeten hebben.

Grondbank
Een regionale grondbank kan zeker bijdragen aan onder andere het beperken van 
verliezen, het beheersen van risico's, een grotere slagkracht en gerichte 
capaciteitsverdeling. Daarbij ligt een grote uitdaging in het opvangen van de lasten die 
voortvloeien uit het afboeken van gedane investeringen. In het Stedelijk Gebied 
spreken wij al intensief met elkaar over regionale benadering van het grondbeleid en 
op dit schaalniveau blijkt de samenwerking complex. Wij denken dan ook dat de 
verdere uitwerking het meest effectief is door deze in de subregio's te op te pakken.



Samenvattend
Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten van het manifest, maar achten het advies 
nog niet voldoende uitgewerkt om nu op voorhand al in te stemmen met een regionale 
grondbank en een regionale woonraad. Naar onze mening kan het advies nog 
versterkt worden door kritisch te kijken op welk schaalniveau de uitdagingen het beste 
kunnen worden opgepakt. Daar waar het strategie, inspiratie en afstemming tussen de 
subregio's betreft ligt hier een rol voor de Metropoolregio. Daar waar het gaat om 
tactisch beleid en uitvoering denken wij dat de subregio's aan zet zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard 
bereid onze visie op het advies nader toe te lichten en/of mee te denken in de verdere 
uitwerking.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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Wat is de Werkplaats Wonen?
De Werkplaats Wonen bestaat uit een aantal vertegenwoordigers met veel ervaring in en kennis van 
de regionale woningmarkt. Ron Kruijswijk - makelaar, Timon van der Horst - projectontwikkelaar, 
Willy Giesbers - directeur bouwbedrijf, Jan-Willem Neggers - partner vastgoedinvesteerder, Rob 
Möhlmann - directeur/bestuurder woningcorporatie, Paul Tholenaars - manager wonen woning
corporatie, Helm Verhees - wethouder, Chris Tönissen - wethouder, Frans Stienen - wethouder 
(voorzitter Werkplaats Wonen), Heleen Simons - consulent Woonbond, Niek Bargeman - advi
seur provincie Noord-Brabant, Anke Kuijpers - hoofd vastgoed en bouw woonzorginstelling, Rinus 
Verberne - docent vastgoed en makelaardij Fontys Hogescholen, Jos Smeets - associate professor 
TU/e en Ron Hensen - adviseur Metropoolregio Eindhoven.

De Werkplaats Wonen heeft gewerkt aan de 
opdracht die haar in 2014 is verstrekt: “Stel vast 
waar de woningmarktpartijen in de Metropool- 
regio Eindhoven gezamenlijk naar toe willen 
met de regionale woningmarkt en bepaal de 
gezamenlijk te bespreken thema’s en knelpun
ten. Vat dit samen in een visie op de regionale 
woningmarkt."

In de opdracht staat ook waarom de opdracht 
niet alleen maar een overheidstaak is: “Waarom 
gaan de triple helixpartijen met elkaar aan de 
slag? Omdat ze belang hebben bij een eco
nomisch sterke regio, die mede bepaald wordt 
door een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
en een goed functionerende woningmarkt. Bin
nen dat algemene belang heeft iedere partij zijn 
eigen belang. Het is zaak om die belangen goed 
in beeld te brengen en te kijken waar belangen 
elkaar overlappen en waar ze botsen. Op basis 
van gemeenschappelijke belangen kun je ambi
ties formuleren."

Het advies dat de Werkplaats Wonen heeft 
opgesteld is nadrukkelijk een co-productie: een 
gezamenlijk advies van alle partijen uit de Werk
plaats Wonen. Een stevig advies waarvan de 
hoofdboodschap is gezamenlijk te bouwen aan 
een complete woonregio en de complementari
teit tussen de gemeenten onderling te verster
ken. Dat vraagt om te breken met traditionele 
grenzen!
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i. de analyse
Economische en demografische ontwikkelingen hebben de meeste invloed op de woningmarkt. De 
Werkplaats Wonen is daarom begonnen met een analyse van de huidige stand van zaken van de 
regionale woningmarkt en de te verwachten demografische en economische ontwikkelingen. De 
werkplaats heeft de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen (een SWOT-analyse) 
van de regio en met name de regionale woningmarkt in beeld gebracht.

Sterke punten Zwakke punten
Sterke economische kennisregio met veel 
werkgelegenheid
We kennen de regio Eindhoven allemaal als 
één van de meest toonaangevende kennis- en 
innovatieregio’s van Europa. De concentratie 
van kennis- en maakindustrie die kenmerkend 
is voor deze regio, is historisch gegroeid vanaf 
de industriële revolutie. Bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen hebben de handen ineen 
geslagen. Als ‘triple helix’ legden zij de basis 
voor het ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport dat de 
regio veel werkgelegenheid heeft opgeleverd. In 
de regio zijn er veel banen beschikbaar op rela
tief korte afstand van de verschillende gemeen
ten. Banen die worden ingevuld door mensen 
die ook graag in deze regio (komen) wonen.

Regio met internationale uitstraling 
De regio Eindhoven koppelt internationale allure 
aan regionale eigenheid. De regio heeft een ge
renommeerd hightech-cluster dat internationaal 
aanzien geniet. Met de Brainport-agenda heeft 
de regio zich definitief op de kaart gezet. En 
de combinatie met agrofoodregio’s als Green- 
port Venlo, Noordoost-Brabant en Wageningen 
maakt deze regio alleen maar sterker.

Compacte regio met een gevarieerd aanbod 
van woonmilieus
De regio kent een gevarieerd aanbod van woon- 
milieus: centrumstedelijk, groenstedelijk, dorps 
en landelijk. We hebben Eindhoven en Helmond 
als centrale steden, met veel voorzieningen en 
een grootstedelijk karakter; we hebben rand
gemeenten die vooral voor jonge gezinnen een 
aantrekkelijk woonmilieu vormen en daarnaast 
de groene en landelijke dorpen die veel rust en 
ruimte en landschappelijke beleving bieden.

Kwalitatief goede woningen
De diversiteit aan woonmilieus bestaat uit 
woningen (koop en huur) die over het algemeen 
van goede kwaliteit zijn.
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Regio blijft achter qua topvoorzieningen
Uit een analyse van Buck Consultants Interna
tional (2013) blijkt dat Zuidoost-Brabant achter
blijft op het gebied van voorzieningen (cultuur, 
recreatie en sport) die horen bij een regio met 
de economische ambities zoals Brainport regio 
Eindhoven die heeft.

Bereikbaarheid van de regio is onvoldoende
Uit diezelfde analyse blijkt dat de bereikbaar
heid van de regio ook niet altijd past bij de 
economische ambities. Bijvoorbeeld wat betreft 
de internationale OV-connectiviteit. Maar ook 
binnen de regio zelf is de bereikbaarheid niet 
altijd even optimaal.

Weinig direct beschikbare en/of tijdelijke 
woningen
Onze regio heeft veel expats en arbeidsmigran
ten die op zoek zijn naar (tijdelijke) woonruimte 
die direct beschikbaar is. Dat blijkt vaker een pro
bleem te zijn. Maar ook urgent woningzoekenden 
uit de regio zelf die snel een woonruimte nodig 
hebben, merken dat er in onze regio weinig direct 
beschikbare en/of tijdelijke woningen zijn.

Weinig geschikte woningen voor mensen 
met een beperking
Uit een recent onderzoek van ABF (2015) blijkt 
dat er te weinig geschikte woningen zijn voor 
mensen met een (zware) mobiliteitsbeperking. 
Met het oog op de steeds ouder wordende be
volking ligt hier nog een flinke opgave.

Een gezamenlijk beeld van de regionale wo
ningmarkt ontbreekt
Er bestaat geen breed gedragen gezamenlijke 
beeld van de toekomst van de regionale wo
ningmarkt. Er wordt op z’n Brabants ‘gepolderd’. 
En uiteindelijk regelen gemeenten, maar ook de 
andere woningmarktpartijen veelal zelf hun ei
gen woningbouwprojecten, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. We stemmen te weinig regionaal 
af; mede ingegeven door angst om de eigen 
positie te verliezen.
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Kansen
Verdere ontwikkeling van Brainport
De economische ontwikkeling van de regio 
(onder andere als gevolg van Brainport) kan 
leiden tot een sterkere groei van de bevolking 
en daarmee ook een grotere vraag naar wonin
gen. Immers: wonen volgt werken. Ook voor de 
landelijke gebieden biedt Brainport kansen. Zo 
liggen er veel kansen voor de agrofoodsector in 
combinatie met Noordoost-Brabant en Wage- 
ningen. En is vooral voor de Peelgemeenten de 
ligging ten opzichte van Greenport Venlo van 
belang.

Groei van de stedelijke regio: de roltrap ver
andert van karakter
Diverse groepen - starters, internationale ken
niswerkers, arbeidsmigranten, pas afgestudeer
den, senioren - willen graag wonen in een ste
delijke omgeving. Naast de blijvende vraag naar 
groenstedelijke en landelijke woonmilieus is er 
de laatste jaren een groeiende behoefte aan 
(betaalbaar) stedelijk wonen. Steden trekken 
nieuwe bewoners aan en houden ze - anders 
dan voorheen - (langer) vast. Ook gezinnen 
blijven meer in de stedelijke regio’s wonen. De 
(traditionele) roltrap, waarlangs de verschillende 
huishoudenstypen vorm geven aan hun woon
carrière, lijkt van karakter te veranderen en ook 
veelzijdiger te worden.

Vraag naar flexibele en betaalbare woningen 
neemt toe
Het meest recente regionale woningmarkt
onderzoek maakt duidelijk dat de vraag naar 
huurwoningen toeneemt. Uit de provinciale 
prognose blijkt dat ook het aandeel mensen dat 
alleen woont (eenpersoonshuishoudens) nog 
meer zal toenemen. In Eindhoven zelfs van 
480Zo op dit moment, naar 5207o in 2030. Verder 
is er in onze internationale regio steeds meer 
vraag naar tijdelijke woonruimte van mensen 
die vanuit het buitenland hier komen werken en 
wonen: kenniswerkers en arbeidsmigranten. Dat 
alles betekent dat in de nabije toekomst meer 
behoefte zal zijn aan flexibele en betaalbare 
woonruimte.

Toepassing ladder voor duurzame verstede
lijking
De ladder voor duurzame verstedelijking zet 
in op zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik. Dat 
betekent dat er voor het toevoegen van nieuwe 
woningen allereerst een regionale behoefte 
moet worden aangetoond en dat die behoefte 
vervolgens zoveel mogelijk wordt ingevuld bin
nen het bestaand stedelijk gebied, bijvoorbeeld 
op inbreidingslocaties of via de herbestemming 
van leegstaand of leegkomend vastgoed.

Transformatie van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen
Door schaalvergroting in de agrarische sector 
krijgen we te maken met een forse toename van 
het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsge
bouwen (VAB). Als VAB’s leeg staan en verpau
peren, vormen zij een bedreiging voor de ruim
telijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze 
woon- en leefomgeving. Het is daarom van 
belang de (on)mogelijkheden die deze locaties 
bieden goed te onderzoeken en te benutten.

- - ~
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Het nieuwe werken
Het ‘nieuwe werken’ is steeds meer ingebur- 
gerd. Mensen kiezen soms bewust voor een 
baan of eigen bedrijf die ze (deels) vanuit huis 
kunnen invullen. Dit biedt mogelijkheden voor 
nieuwe woonvormen, zowel in de bestaande 
woningvoorraad, de nieuwbouw, als bij de trans
formatie van bijvoorbeeld kantoren, winkels en 
VAB’s.
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Bedreigingen
Krimp en vergrijzing leiden tot leegstand van 
winkels en het verdwijnen van voorzieningen
Trend is dat een groot aantal jongeren wegtrek
ken uit de kleine kernen naar de stad, veelal 
vanwege studie of werk. Daarnaast neemt het 
aantal ouderen overal toe (vergrijzing). Vooral in 
de kleinere kernen verandert de bevolkingssa
menstelling hierdoor sterk en zal in de komende 
tijd in steeds meer kernen het aantal inwoners 
afnemen. Mede door deze demografische ont
wikkelingen vermindert het draagvlak voor tal 
van winkel-, sport-, onderwijs- en culturele voor
zieningen en bestaat het risico dat een (groot) 
deel van deze voorzieningen zal verdwijnen. 
Onderzoek wijst overigens uit dat dit lang niet 
altijd ten koste gaat van de leefbaarheid. Veel 
plattelandskernen hebben zich namelijk ontwik
keld van dorpen met alle voorzieningen bij de 
hand, tot woondorpen waar het vooral goed en 
aantrekkelijk wonen is.

Veel toekomstige senioren wonen in een 
koophuis dat op termijn te groot is of niet langer 
geschikt is vanwege lichamelijke beperkingen. 
Hierdoor ontstaat een toenemend aanbod van 
grotere en duurdere woningen, waarvan de 
verkoopbaarheid meer en meer onder druk zal 
komen staan. Dit laatste speelt vooral in lande
lijke gemeenten.

Koopmarkt: strengere kredietverstrekking/ 
hypotheekregels
De wijzigingen in de kredietverlening werken 
nadelig uit voor de koopsector, vooral voor de 
middeninkomens. Potentiële kopers kunnen 
vanwege een strengere kredietverstrekking en 
beperking van de hypotheekrenteaftrek minder 
makkelijk kopen. De huurmarkt zal hier van 
profiteren. In zulke situaties zijn mensen op 
zoek naar meer flexibiliteit en zal de druk op de 
huurmarkt toenemen.

Vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte
We hebben te maken met een ouder wordende 
bevolking. De vergrijzing brengt een toenemen
de behoefte aan ‘wonen met zorg en welzijn’ 
met zich mee. Uit onderzoek van ABF Research 
(2015) blijkt, dat er in deze regio op zich vol
doende zogenoemde ‘geschikte woningen’ zijn, 
maar woningen voor mensen die afhankelijk zijn 
van een rollator of rolstoel zijn er (nog) onvol
doende. Ook de mantelzorg komt onder druk 
te staan.

Toename aantal eenpersoonshuishoudens: 
betaalbaarheid
Het aantal alleenstaanden neemt de komen
de jaren flink toe. Dit heeft gevolgen voor de 
betaalbaarheid van het wonen: eenpersoons
huishoudens hebben doorgaans minder te 
besteden dan tweeverdieners. Anderzijds biedt 
de toename van het aantal kleine huishoudens 
ook kansen voor het ontwikkelen van nieuwe 
woonconcepten.

Samenwerking in de regio
De Werkplaats Wonen maakt zich zorgen over 
een aantal aspecten van de (bestuurlijke) sa
menwerking in de regio:

* als ‘kernspeler’ op de regionale woningmarkt 
opereert de gemeente Eindhoven nog vaak 
te weinig in samenhang/samenspraak met 
de andere regiogemeenten;

* er zijn 21 lokale, niet of onvoldoende op 
elkaar afgestemde woonvisies;

* er is geen regionale samenhang in 
grondprijzen en er wordt her en der met 
grondprijzen gestunt om te proberen nieuwe 
inwoners aan te trekken;

* gemeenteraden en hun achterban vinden 
bovenlokaal denken vaak nog erg moeilijk;

* het is nog zoeken naar de nieuwe 
verhoudingen tussen de Metropoolregio 
Eindhoven en de provincie Noord-Brabant.
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2. de uitdaging
Hoe staat de regionale woningmarkt er eigenlijk voor? We hebben een woningmarktcrisis gehad, 
maar die is toch al bijna voorbij? De consument heeft immers weer meer vertrouwen in de econo
mie, er worden weer woningen gebouwd en verkocht en de huizenprijzen stijgen. Dan zou je kunnen 
zeggen dat een regionale aanpak niet nodig is; de gemeente kan het toch best zelf?!

De Werkplaats Wonen ziet dat echter anders.
De woningmarkt is definitief veranderd! Uit de 
SWOT-analyse blijkt dat de regionale woning- 
marktpartijen echt een aantal zaken samen zou
den moeten oppakken om de regio op het gebied 
van ‘wonen’ te verbeteren. Maar ook om een 
aantal zaken die we niet willen, te voorkomen. 
Enerzijds om mee te kunnen blijven doen met 
de economische topregio’s; anderzijds om in te 
spelen op de demografische ontwikkelingen die 
op ons af komen. Voor welke uitdagingen staan 
we als gezamenlijke woningmarktpartijen?

2.1 Wat willen we bereiken?
Een excellent woonklimaat met topvoorzie- 
ningen dat van waarde is voor de regionale 
economie
Onze regio is economisch sterk en wil struc
tureel tot de top van de kennis- en innovatie- 
regio’s van Europa behoren. Een economisch 
sterke regio vraagt om investeringen in wonin
gen en woonmilieus. We pleiten daarom voor 
een beleid dat zich richt op attractieve steden in 
combinatie met een aantrekkelijke groen-land- 
schappelijke leefomgeving waarin zowel het 
stedelijk gebied als de (meer) landelijke ge
meenten een belangrijke bijdrage leveren aan 
die economische ontwikkeling.

Een economisch sterke regio vraagt tevens om 
topvoorzieningen. Buitenlandse bedrijven en 
investeerders kijken hier nadrukkelijk naar voor
dat zij over gaan tot investeren en zich er willen 
vestigen. Daarbij gaat het onder andere om een 
vliegveld, een internationale school, beweg
wijzering in het Engels, sportvoorzieningen en 
culturele voorzieningen. En uiteraard moet ook 
de bereikbaarheid van de regio op orde zijn.
Als we kijken naar de voorzieningen zullen

keuzes gemaakt moeten worden. Niet alle ker
nen zullen alle voorzieningen in stand kunnen 
houden. Natuurlijk, het verdwijnen van voorzie
ningen in dorpen brengt wat teweeg. Maar uit 
onderzoek blijkt dat de gevolgen niet zo negatief 
zijn als vaak wordt aangenomen. Topvoorzienin
gen zullen voornamelijk in Eindhoven moeten 
landen. Door ook op het vlak van de voorzienin
genstructuur keuzes te maken kan de comple
mentariteit van de regio worden versterkt.

Complementariteit in de regio: een sterke 
regio is een sterke stad en een sterk dorp
De Metropoolregio Eindhoven kent een gevari
eerde verstedelijkingstructuur: de agglomeratie 
Eindhoven en omliggende kernen (subregio 
stedelijk gebied), een meer landelijke zone ten 
oosten daarvan met Helmond als centrale stad 
(subregio de Peel), een landelijke zone aan de 
westzijde (subregio de Kempen) en ten slotte 
een uitloper ten zuiden van het stedelijk gebied 
(subregio A2-gemeenten). Helmond en Eindho
ven vormen een verstedelijkingsas tussen het 
stedelijk gebied en de Peelregio, doorsneden 
door een groene kwaliteitszone. Kenmerkend is 
de mix van centrumstedelijke, groenstedelijke, 
dorpse en landelijke kwaliteiten. De basis van 
het succes ligt in de combinatie van een stede
lijke agglomeratie, die draagvlak biedt voor gro
te kennisinstellingen en technologiebedrijven, 
hoogwaardige voorzieningen en infrastructuur, 
en vitale tradities in lokaal ondernemerschap 
en netwerkvorming in de landelijke kernen en 
streken binnen het gebied.

Er is synergie tussen stedelijke en dorpse 
kwaliteiten. De unieke samenwerking tussen 21 
regiogemeenten en tussen bedrijfsleven, ken
nisinstellingen en overheden vormt een belang
rijke grondslag voor de kracht van de regio.
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Zuidoost-Brabant bestaat uit een tweetal functi
onele (sub)regio’s: enerzijds het stedelijk gebied 
met Eindhoven als centrale stad en met uitstra- 
lingszones naar de Kempen en de A2-gemeen-

ten, anderzijds de Peelgemeenten met Helmond 
als centrale stad. Via de as Eindhoven-Helmond 
zijn beide regio’s onderling verbonden.

Gemert I Bakel

Laarbeek

Son ā Breugel

IOirschot HelmondNuenen

Eindhoven
Deurne

lil
Veldhoven

Geldrop I Mierlo

Waalre AstenReusel de 
Mierden

Someren

Heeze Leende
Bladel

Valkenswaard
Bergeijk

geschikte woning 
sociaal 
werk/studie 
groen

Cranendonck

Bron: woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014

Aantrekkingskracht eigen gemeente: keep- en pullfactoren
Veel huishoudens of individuele leden ervan 
hebben altijd in een bepaalde gemeente ge
woond: de echte ‘autochtonen’. Deze treffen we 
zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied 
in groten getale aan. Niet alleen in Peeldorpen 
als Laarbeek en Gemert-Bakel heeft een hoog 
percentage verhuisden ‘altijd gewoond’, ook in 
steden als Helmond en Eindhoven geeft een 
hoog percentage aan er altijd gewoond te heb
ben (resp. 370Zo en 420Zo). In de Randgemeen
ten springt Valkenswaard eruit met bijna 50oZo. 
Opvallend is het lage percentage ‘autochtonen’ 
in Waalre, Nuenen, Veldhoven en Son en Breu
gel waar 250Zo of minder ‘altijd gewoond’ heeft. 
Dit zijn de moderne randgemeenten waar veel 
vestigers een geschikte woning hebben gevon
den (41-480Zo noemt dit als motief om er te gaan 
wonen of te blijven). Een andere belangrijke 
keep- en pullfactor in Waalre en Son en Breu
gel is het groen. Dit geldt in mindere mate voor 
Nuenen. Wat ook opvalt, is dat het argument 
‘groene omgeving’ in dorpen als

Asten, Cranendonck, Deurne, Someren en 
Bergeijk relatief weinig genoemd worden. Veel 
mensen wonen hier al hun hele leven of noemen 
vooral sociale redenen om er te blijven of zich 
er te vestigen. Het sociale aspect overschaduwt 
blijkbaar de fysieke kwaliteit. Werk of studie is 
vooral in Eindhoven dominant als motief om te 
komen of te blijven (390Zo). Ook in gemeenten als 
Waalre, Veldhoven en Best wordt het werkmotief 
vaak genoemd. Maar ook in Bladel is werk een 
belangrijke keep- of pullfactor. Opvallend is het 
relatief lage percentage verhuisden in Helmond 
dat werk of studie noemt (17Z). Ook hier zijn 
vooral sociale motieven van belang.

Tot slot blijkt de bereikbaarheid per OV van de 
woning een relatief ondergeschikte rol te spelen 
om ergens te blijven of zich er te vestigen. 
Blijkbaar hebben veel mensen een auto en is 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
minder doorslaggevend. Een soortgelijk beeld 
ontstaat bij het voorzieningenniveau.
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Complementariteit in de regio: een compleet 
en gevarieerd aanbod aan woonmilieus en 
woningen
Het streven dient gericht te zijn op de realisatie 
van een zo compleet mogelijk aanbod van wo
ningen en woonmilieus in onze regio.
Daarbij is het van belang te kijken naar wat er 
al is en wat er, in samenhang met demografi
sche, economische en sociaal-maatschappelijk 
ontwikkelingen, aanvullend nodig is de komen
de jaren. En ook naar wat er getransformeerd 
zou moeten worden. Immers, als het bestaande 
aanbod niet meer toekomstbestendig is, kan het 
worden gerenoveerd, ‘opgeplust’, omgebouwd 
of zelfs vervangen worden. Ook gebouwen als 
leegstaande kantoren, VAB’s en scholen kun
nen worden omgezet in woonruimte.
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Streven naar een compleet aanbod betekent in 
onze ogen nadrukkelijk het streven naar een ge
varieerd aanbod aan woningen en woonmilieus. 
Eenvormigheid moet worden voorkomen! De 
werkplaats wil de bestaande kwaliteiten behou
den en waar mogelijk verder versterken. Waalre 
bijvoorbeeld biedt een heel eigen woonmilieu; 
een hoogwaardig aanbod van riante woningen 
in het groen, vlakbij Eindhoven. Dat eigene mag 
en moet blijven; het is niet zinvol om in Waalre 
veel sociale huurwoningen te bouwen, daar 
waar er in Eindhoven al voldoende aanbod is.
En er zijn veel dorpen met een pittoreske dorps
kern en een landelijk woonmilieu; dergelijke
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kwaliteiten moet je in de stad niet willen naboot
sen. De eigenheid van onze regio wordt vaak 
op een bijzondere manier gecombineerd met 
een internationale allure, vooral als het gaat om 
innovatie en design. Juist om die regionale ei
genheid te versterken vinden wij het van belang 
dat deze twee begrippen op een aantal plekken 
in de regio een concrete vertaling krijgen in 
woningen en woonmilieus.

Kwaliteitsverbetering, verduurzaming en 
levensloopbestendigheid van de bestaande 
woningvoorraad en meer aandacht voor de 
mogelijkheden om leegstaand en leeg ko
mend vastgoed te benutten 
Met de afnemende groei van de woningbehoef
te (en op termijn zelfs krimp) zal de komende 
tijd het accent meer en meer (moeten) komen 
te liggen op de bestaande woningvoorraad.
Hier liggen, ook in onze regio, nog omvangrijke 
opgaven. Opgaven, die juist ook kansen bieden 
om via gerichte ingrepen en kwaliteitsverbeterin
gen van de bestaande voorraad in te spelen op 
veranderende woonwensen. Het (energetisch) 
verduurzamen van de voorraad en het geschikt 
maken van woningen voor (oudere) mensen met 
een zorgvraag zijn belangrijke aspecten hierbij.

Daarnaast zal er de komende jaren - overeen
komstig de ‘Ladder voor duurzame verstedelij
king’ - meer en meer aandacht moeten zijn om 
leegstaand en leegkomend vastgoed (beter) te 
benutten, vooral ook als woonruimte. We onder
schrijven de lijn, zoals verwoord in de Regionale 
Agenda Wonen (november 2014), om een goede 
balans te vinden tussen de nieuwbouw van 
woningen, het aanpassen en verbeteren van de 
bestaande woningvoorraad en het herbestem- 
men van leegstaand of leeg komend kantoor-, 
winkel- en ander vastgoed. Hiertoe is het van 
groot belang de nodige flexibiliteit te houden in 
de (ruimtelijke) ontwikkeling van woningbouw- 
plannen.



Flexibiliteit die ook nodig is om in te kunnen 
spelen op nieuwe, onvoorziene inbreidings- 
mogelijkheden of binnenstedelijke herstructu- 
rerings- en transformatieopgaven. Bovendien 
is flexibiliteit geboden, omdat aan demogra
fische, economische en woningbehoefteont- 
wikkelingen nou eenmaal de nodige marges 
en onzekerheden zijn verbonden.

Goede samenwerking en afstemming tus
sen alle woningmarktpartijen
Deze regio heeft een traditie van samen
werking. Aan die samenwerking moeten we 
blijven werken. Samen met hun woningmarkt- 
partners staan de 21 gemeenten in Zuid- 
oost-Brabant voor de opgave om een woon-, 
leef- en vestigingsklimaat van hoge kwaliteit 
te realiseren en zo goed mogelijk in te spelen 
op de (sterk) veranderende kwantitatieve en 
kwalitatieve vraag. Dit is een belangrijke voor
waarde om een aantrekkelijke vestigingsplek 
voor (nieuwe) inwoners te blijven en om te 
kunnen blijven concurreren met andere (inter) 
nationale topregio’s. Gemeenten kunnen dit 
niet alleen; afstemming is noodzakelijk. Ze 
hebben elkaar nodig, maar vooral ook hun 
bewoners en de andere woningmarktpartijen. 
Het zijn namelijk vooral bewoners, woning
bouwcorporaties, projectontwikkelaars, beleg
gers en bouwondernemingen die investeren 
in de kwaliteit van woningen en het woonkli
maat in de regio.

2.2 Wat willen we vermijden?
Onnodige concurrentie en daardoor ver
spilling van geld
Uit de SWOT-analyse komt een aantal bedrei
gingen voor de regionale woningmarkt. Elke 
partij kan natuurlijk zelf proberen hierop te 
anticiperen, bijvoorbeeld door de grondprijzen 
te verlagen of door fikse kortingen te geven 
aan starters. De Werkplaats Wonen stelt dat 
zo’n werkwijze de regio als geheel niet sterker 
maakt en alleen maar bijdraagt aan een ‘race 
to the bottom’. Anders gezegd: een dergelijke 
aanpak werkt contraproductief. Het leidt tot 
onnodige concurrentie en tot verspilling van 
geld, niet alleen van de overheid, maar ook 
van andere woningmarktpartijen, zoals pro
jectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Eentonigheid en verlies van lokale identiteit
Iets anders is dat - als iedereen voor zichzelf 
opereert - er te veel van hetzelfde dreigt te 
ontstaan: iedere gemeente realiseert dan 
starterswoningen, dezelfde typen tweekap- 
pers, appartementen voor senioren in het 
centrum etc. Zo krijg je in elke gemeente 
dezelfde woonmilieus en wordt de keuze voor 
de woonconsument beperkt. Bovendien doet 
het afbreuk aan de lokale identiteit. De ene 
gemeente is immers sterk in hoogwaardige 
en meer exclusieve woonmilieus; de andere 
heeft veel seniorengeschikte woningen en 
een daarop afgestemde zorginfrastructuur.
We willen eentonigheid voorkomen en zo 
de inwoners en vestigers in deze regio veel 
diversiteit bieden.

In diezelfde lijn zien we dat gemeenten, als 
reactie op het vertrek van jongeren, gezinnen 
of senioren vaak zo snel mogelijk specifiek 
voor die doelgroepen woningen willen rea
liseren. Dat terwijl het soms hele logische 
verhuisbewegingen zijn (bijvoorbeeld in het 
kader van studie, werk of de nabijheid van 
voorzieningen) die veelal niet tegen te hou
den zijn. Het idee dat iedere gemeente deze 
doelgroepen zoveel mogelijk wil behouden, is 
niet realistisch.

Onvoorbereid in een krimpsituatie terecht 
komen
We willen niet onvoorbereid in een krimpsitu- 
atie terechtkomen. In dat opzicht kunnen we 
leren van regio’s, waar al enige tijd sprake is 
van een structurele bevolkingsdaling, zoals 
bijvoorbeeld Parkstad Limburg. In eerste 
instantie probeerde iedere partij daar individu
eel het tij te keren. Pas toen bleek dat dat niet 
lukte - sterker nog; contraproductief werkte 
- is een gezamenlijke nieuwe manier van 
denken en werken tot stand gekomen. Daar 
kunnen wij van leren!
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3. de oplossing
De komende jaren staat de regionale woningmarkt voor een aantal stevige uitdagingen. Maar hoe 
gaan we daar nu mee om? Hoe zorgen we dat de woningmarkt mee kan met de economische ambi
ties van de regio? En hoe spelen we in op de demografische ontwikkelingen die op ons af komen? De 
Werkplaats Wonen heeft daarover een aantal uitgesproken ideeën. Ideeën die soms al redelijk con
creet zijn en soms nog verder uitgewerkt dienen te worden. En daarvoor hebben wij uw inbreng nodig!

3.1 We ‘besturen’ de regionale 
woningmarkt als één 
samenhangend geheel

Het advies van de Raad voor de leefomgeving 
en infrastructuur “De Toekomst van de stad” 
(2014) laat zien, dat er twee mogelijkheden zijn: 
(1) gemeenten concurreren met elkaar of (2) 
werken samen en ‘lenen’ van de buren (borro
wed size). De Werkplaats Wonen kiest uiteraard 
niet voor ‘the race to the bottom’, maar nadruk
kelijk voor optie 2: beschouw de Metropoolregio 
Eindhoven als ware het één samenhangend 
geheel met een grote diversiteit aan wijken, elk 
met een eigen karakter, van hoogstedelijk tot 
landelijk. Als de regio één bestuur had, welke 
keuzes zouden dan gemaakt worden op het 
gebied van wonen en voorzieningen?

Om de toekomst van de regionale woningmarkt 
in goede banen te leiden is visie en sturing no
dig. Als we dat niet gezamenlijk oppakken, gaat 
ieder voor zich proberen het maximale te berei
ken. Maar dat gaat ten koste van de mogelijk
heden van de ander (‘the race to the bottom’). 
Daarom is het voorstel de regio te beschouwen 
en te besturen als ware het één gemeente! De 
werkplaats richt zich daarbij in eerste instantie 
vooral op het ‘wonen’. Maar uiteindelijk gaat 
het om alle aspecten die van belang zijn voor 
ons woon-, leef- en vestigingsklimaat en waar 
bijvoorbeeld investeerders in deze regio nadruk
kelijk naar kijken.

3.2 We maken een regionale 
woonvisie

We maken samen - dus gemeenten én hun 
partners op de regionale woningmarkt - een 
regionale woonvisie. Een visie waarin alle wo- 
ningmarktpartijen gezamenlijk uitspreken welke 
richting het op moet met de regionale woning
markt; wat speelt er, welke opgaven liggen er 
en welke strategieën moeten worden ingezet 
om tijdig en adequaat in te kunnen spelen op

de (sterke) dynamiek op de woningmarkt. De 
woonvisie wordt elke vijf jaar vernieuwd en jaar
lijks op hoofdlijnen geactualiseerd. Belangrijk 
is om focus aan te brengen in de woonvisie en 
te kiezen welke onderwerpen we gezamenlijk 
willen oppakken en hoe de woningmarktpartijen 
een en ander goed onderling afstemmen. Een 
woonvisie ook die verbanden legt met andere 
beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld zorg en wel
zijn en voorzieningen en leefbaarheid. En laten 
wij als gezamenlijke woningmarktpartijen in de 
regionale woonvisie afspreken om een paar 
bijzondere woningbouwprojecten te ontwikkelen 
die passen bij het design- en innovatieve karak
ter van deze regio.

Onderdeel van de regionale woonvisie is het 
Regionaal Woningbouwprogramma, waarbij 
de provinciale bevolkings- en woningbehoefte- 
prognose als uitgangspunt dient. Daarin worden 
bindende afspraken gemaakt tussen gemeenten 
over nieuwbouw en de ontwikkeling van
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3.4 We stellen de Regionale 
Woonraad in

de (bestaande) woningvoorraad. Hierbij gaat 
het om afstemming en afspraken tussen ge
meenten over kwantiteiten, kwaliteiten, fasering 
en segmentering op basis van de actuele en 
toekomstige vraag. De totstandkoming van 
het woningbouwprogramma is de primaire 
verantwoordelijkheid van de gemeenten in de 
subregio’s. Door de woningbouwplanning en 
-programmering intensief te volgen, jaarlijks te 
bespreken en indien nodig bij te stellen, wordt 
bevorderd dat planning en programmering 
goed (blijven) aansluiten op de (veranderende) 
behoefte van de woonconsument.

De regionale woonvisie is de paraplu voor de 
lokale woonvisies en de Regionale Agenda 
Wonen die door de provincie Noord-Brabant in 
samenspraak met de Metropoolregio Eindhoven 
en de gemeenten wordt opgesteld.

3.3 We doen gezamenlijk onderzoek 
naar de regionale woningmarkt

De gezamenlijke woningmarktpartijen gaan 
onderzoek doen naar de keuzes die woningzoe
kenden maken wat betreft woonmilieu, woonge- 
meenten etc., evenals naar de gevolgen hiervan 
voor buurten en wijken, de bestaande voorraad 
en de nieuwbouwmogelijkheden. Welke migra
ties doen zich voor, zowel tussen gemeenten 
als binnen de gemeenten zelf? Wat bepaalt de 
keuze van de woonconsument?
Daarnaast wordt in samenwerking met andere 
werkplaatsen onderzocht wat de specifieke 
kwaliteiten (de ‘unique selling points’) zijn van 
de individuele gemeenten en hoe zij deze in 
kunnen zetten op de regionale woningmarkt. 
Door inzicht te krijgen in de veelzijdigheid en 
complementariteit van de diverse woon- en leef
milieus in de regio kan een toekomstig beleid op 
het gebied van bouwen en wonen beter vorm 
gegeven worden.

Het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant 
maakt analyses van ontwikkelingen op de regi
onale woningmarkt op basis van input van de 
woningmarktpartijen.
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Hoe komen de woningmarktpartijen gezamenlijk 
tot besluiten die het best zijn voor de regionale 
woningmarkt? De Werkplaats Wonen stelt daar
voor een andere aanpak voor dan we tot nu toe 
gewend zijn: de Regionale Woonraad (RWR). In 
de RWR zitten vertegenwoordigers vanuit alle 
woningmarktpartijen: wethouders, provinciebe
stuurder, corporatiedirecteuren, een makelaar, 
een projectontwikkelaar, onderwijsinstellingen, 
een woonconsumentenorganisatie en een 
woonzorginstelling. Elke deelnemende partij 
regelt haar eigen vertegenwoordiging. De leden 
van de RWR dragen ook zorg voor terugkoppe
ling en ruggespraak met hun eigen achterban. 
De RWR benoemt zijn eigen voorzitter.

De RWR krijgt het mandaat van de deelnemende 
partijen om een gezamenlijk advies uit te bren
gen over wat goed is voor de regionale woning
markt. De adviezen zijn niet vrijblijvend: om te 
borgen dat het advies een goede procesgang op
levert, krijgt het de status van een gekwalificeerd 
advies. Dit houdt in dat het Dagelijks Bestuur 
van de Metropoolregio Eindhoven, of het bestuur 
van een andere woningmarktpartij, indien hij het 
advies geheel of gedeeltelijk niet volgt, schriftelijk 
aan de RWR de redenen daarvoor meedeelt. De 
RWR stelt de regionale woonvisie vast en toetst 
zijn adviezen hier ook aan.

3.5 We werken toe naar een 
regionale grondbank

De regionale woningmarktpartijen werken toe 
naar een regionale grondbank. Daarvoor wordt 
eerst op een gedegen wijze de de wenselijkheid 
en haalbaarheid onderzocht.
In deze grondbank kunnen publieke gronden in 
een bedrijf ondergebracht worden, zodat er als 
samenwerkende gemeentes in de regio effectie
ver en als uniek bedrijf, met derden gesproken, 
gekocht, verkocht en ontwikkeld kan worden. 
Wellicht is het ook mogelijk om in de grondbank 
gronden in te brengen van corporaties, project
ontwikkelaars en beleggers. Dit alles vanuit de 
gedachte als ware de regionale woningmarkt 
een samenhangend geheel.

Door het instellen van een regionale grondbank 
kan beter worden bepaald waar welke ontwik
kelingen in de regio moeten plaatsvinden en 
kan ook aan een mogelijke financiële vereve- 
ningsconstructie gewerkt worden.
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3.6 We borgen de samenwerking 
in een uitvoeringsprogramma met 
inspanningsverplichting

Om het bovenstaande ook daadwerkelijk uit 
te voeren en te borgen dat partijen op elkaar 
kunnen rekenen, zal een uitvoeringsprogramma 
worden opgesteld, waarin partijen verklaren 
mee te doen en te werken aan het gezamenlijke 
doel: ’wonen in een complete regio’. Niet een 
programma waarin tot in de finesse elk detail is 
vastgesteld (we willen geen structuurdiscussie), 
maar wel één met een concrete inspanningsver
plichting.

maar eerst werken 
aan draagvlak!
Alle plannen die gemaakt worden voor de regio 
zullen stranden in goede bedoelingen als er on
voldoende draagvlak is. De Werkplaats Wonen 
heeft daar nadrukkelijk oog voor. Maar de tijd 
is wel rijp voor verandering. Veel aan het wo
nen gerelateerde vraagstukken zijn immers niet 
(meer) alléén door de individuele partijen op te 
lossen.

Uitgangspunt is dat alle woningmarktpartijen 
vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan 
het versterken van onze ‘complete regio’ en daar 
ook zelf beter van worden door samen te werken 
vanuit één breed gedragen visie op de regionale 
woningmarkt. Alle woningmarktpartijen samen 
dragen immers bij aan een compleet aanbod in 
de regio! Daarvoor moeten eerst enkele grenzen 
doorbroken worden...
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anife

^ werkplaats wonen
breken met grenzen: wonen in een complete regio

> Wat willen wij bereiken?
Wij willen gezamenlijk bouwen aan een complete woonregio:
^ met een sterk stedelijk én een sterk landelijk gebied;
^ met een gevarieerd aanbod van woningen, woonmilieus en voorzieningen;
^ met oog voor kwaliteitsverbetering, verduurzaming en levensloopbestendigheid 

van de woningvoorraad als geheel;
^ met aandacht voor de mogelijkheden om leegstaand en leeg komend vastgoed 

(beter) te benutten;
^ met een goede samenwerking en afstemming tussen alle woningmarktpartijen;
^ die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van deze regio.

> Wat willen wij voorkomen?
^ Onnodige concurrentie en daardoor verspilling van geld van overheden of 

andere woningmarktpartijen;
^ Eentonigheid en verlies van lokale identiteit doordat:

- te veel van hetzelfde wordt gebouwd;
- te veel wordt ingezet op dezelfde doelgroepen.

^ Onvoorbereid in een krimpsituatie terechtkomen;
^ En als gevolg daarvan ongewenst waardeverlies.

> Daarom willen wij:
^ de regionale woningmarkt ‘besturen’ als ware het één samenhangend geheel;
^ dat overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers gezamenlijk 

nadenken over wat goed zou zijn voor de regionale woningmarkt;
• dat overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers gezamenlijk 

afstemmen en besluiten nemen over ontwikkelingen op de regionale woningmarkt.

> Wij willen dat concretiseren door:
• gezamenlijk een regionale woonvisie op te stellen, waarin staat wat onze regionale 

visie en doelen zijn ten aanzien van het bouwen en wonen in de regio;
^ afspraken te maken over de afstemming, toepassing en uitvoering van die 

regionale woonvisie;
^ gezamenlijk onderzoek te doen naar de regionale woningmarkt en de specifieke, 

complementaire kwaliteiten van elk van de gemeenten;
^ een gezamenlijk en breed samengesteld orgaan in te stellen dat nadenkt en

niet-vrijblijvend adviseert over gewenste ontwikkelingen op de regionale woningmarkt; 
^ het grondbeleid onderling af te stemmen en de grondkosten te beheersen en beheren;
^ af te spreken het bovenstaande ook daadwerkelijk te gaan doen door de samen 

werking vast te leggen in een uitvoeringsprogramma met inspanningsverplichting.
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TAFEL21

Advies aan de gemeenteraden, aangesloten bij de Metropoolregio Eindhoven 

Onderwerp: adviesaanvraag Regionaal Woonbeleid van de werkplaats Wonen 

Geachte gemeenteraad,

Door de werkplaats Wonen van de Metropoolregio Eindhoven is aan u een adviesaanvraag voorgelegd over hun 
advies "Breken met grenzen, wonen in een complete regio" van 1 oktober 2015.
Vanuit de bevoegdheid van de Raadstafel21 (R21) om deze adviesaanvragen of andere rapporten die aan uw raad 
door de Metropoolregio worden voorgelegd, van een eigen advies te voorzien, doen wij u deze memo toekomen.

Maar omdat het voor het eerst is dat wij dit doen, is het misschien wel goed eerst de werkwijze en status van de 
R21 te schetsen, zodat ons advies op een juiste manier kan landen in uw beraadslagingen.

De R21 heeft -als vooruitgeschoven post van de raden- de primaire taak te borgen dat raden niet achteraf pas 
met voldragen adviezen worden geconfronteerd. Adviezen waar soms de eigen wethouder zich binnen de MRE al 
aan verbonden heeft en het dus politiek moeilijk wordt daar nog iets aan te veranderen. Bij de opzet van de R21 is 
óók duidelijk gesteld, dat ons gremium geen politieke rol heeft. Dit betekent dus dat:
^ Onze adviezen niet gaan over de inhoud van een aan uw raad voorgelegd voorstel, maar wel over de gang van 

zaken bij de totstandkoming van dat advies (procedureel). Is de procesgang transparant geweest? Is er tijdig 
gesondeerd bij raden? Zijn (vertegenwoordigers van) raden betrokken geweest bij het inhoudelijke proces?
We formuleren daar als R21 een mening over en voegen die toe aan het werkplaatsrapport. Verder kunnen 
daar dan ook adviezen aan toevoegen over een verbetering van de procesgang e/o de verdere procesgang van 
het advies.

^ Verder kunnen we als R21, zijnde een gremium waar raadsleden elkaar ontmoeten, aan kunnen geven waar 
volgens ons de discussiepunten liggen waar raden eens goed naar moeten kijken, zonder een inhoudelijk 
oordeel te geven over die punten. Dit laatste zit in het grijze gebied tussen inhoud en proces, maar is wel een 
signalering naar zowel de werkplaats als de raden over de gevoeligheden die er liggen en waarover de raden 
een oordeel moeten vellen.

Kortom: de R21 is géén vervanging van de raden, maar een adviesorgaan aan die raden, voor en door raadsleden. 

Terugkomend op de voorliggende adviesaanvraag van de werkplaats Wonen, concluderen wij het volgende.

a) De door de werkplaats gevolgde procesgang is ongelukkig gebleken. Er is een -min of meer- voldragen advies 
gepresenteerd, waarbij niet in een eerder stadium gesondeerd is met raden waar mogelijke (lokale) 
pijnpunten zitten.

b) De redactie van het rapport suggereert ook een zekere stelligheid, die wel begrijpelijk is vanuit het 
gezichtspunt van een werkplaats die daar lang en intensief mee bezig is geweest en ongetwijfeld goed over 
heeft nagedacht, maar daardoor mist het ook een (politieke) nuancering die voor een breed draagvlak kan 
zorgen. De gevolgde werkwijze bij de totstandkoming van de detailhandelsvisie, waarbij in een pre- 
lanceringsstadium van het rapport raden wel betrokken zijn (en wat geleid heeft tot een unanieme acceptatie 
door alle 21 raden) laat zien dat een andere route gevolgd had kunnen worden.

c) Binnen de R21 is gebleken dat de voornaamste pijnpunten in de individuele raden m.n. zijn het toch ietwat 
dwingende karakter van een regionale woonraad én het advies voor een regionale grondbank.



d) Het voorliggende rapport ligt ter advisering aan u voor. Er is dus nog ruimte om uw zienswijzen in te dienen.
De R21 t.a.v. het nog te volgen proces (als hieronder geschetst) wel opmerkingen:
> De adviesaanvraag voor zienswijzen behandelen in de raden;
> Behandeling/bespreking van de zienswijzen in de werkplaats, waarna een vervolgtraject wordt opgesteld: 

met welke punten en met welke onderwerpen gaat de werkplaats verder. Natuurlijk heeft de werkplaats 
haar eigen verantwoordelijkheid t.a.v. het advies en het advies zal niet gewijzigd worden. Maar het 
negeren van breed gedragen zienswijzen door werkplaats zal niet bijdragen tot verhoging van het 
acceptatieniveau in de volgende stappen.

> Vervolgens wordt in het Regioplatform (waar alle wethouders in zitten) het vervolgtraject besproken en 
vastgelegd.

> Een definitief oordeel over de vervolgstappen door de aangesloten raden.

De R21 stelt vast dat het voor raden niet meer mogelijk is verandering aan te brengen in het nu voorliggende 
advies. Een advies waarbij in het voortraject raden ook niet zijn betrokken. Een breed gedragen "nee" tegen 
het advies zou wel ínhouden dat de werkplaats ook niet verder zal gaan met het vervolgtraject. Weliswaar 
kun je redeneren dat acceptatie van het advies ook acceptatie inhoudt van de gevoelige onderwerpen.
Echter: dit advies is niet het eindadvies van de Metropoolregio aan de raden. Dat gebeurt pas nadat ook het 
vervolgtraject aan het advies is toegevoegd. De R21 stelt vast dat de gevolgde procedure tot verwarring kan 
leiden en derhalve niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat reparatie wel mogelijk is.

Gebaseerd op bovenstaande conclusies, leggen wij aan de bij de Metropoolregio Eindhoven aangesloten raden de 
volgende aanbevelingen voor, die in de -mogelijk- door uw raad in te dienen zienswijzen kunnen worden 
meegenomen:

^ Wij spreken een teleurstelling uit over de tot nu toe gevolgde procedure, waarbij mogelijke (lokaal) gevoelige 
punten niet in een lokale setting verder zijn toegelicht door de werkplaats en er dus misverstanden kunnen 
zijn ontstaan en inbreng en visies van raden geen rol hebben gespeeld.

^ Wij vinden dat het nog te volgen proces geen schoonheidsprijs verdient omdat een afwijzing van het advies 
tevens het volledig stoppen met het ontwikkelen van een regionale woonvisie inhoudt. Wij adviseren uw raad 
dus om het advies ter kennisname aan te nemen in afwachting van de uitwerkingen in het vervolgtraject,
waarvoor uw raad de door u gewenste zienswijzen inbrengt.

^ Wij adviseren om bij (het uitwerken van) het vervolgtraject raden in een vroeger stadium te betrekken en 
duidelijker te communiceren, bijvoorbeeld via bijeenkomsten in kleiner verband, zodat mogelijke 
misverstanden tijdig kunnen worden geadresseerd en raden worden meegenomen in het gedachtenproces 
van de werkplaats.

Namens de Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven,

Ton Dijkmans, 
voorzitter.

Voetnoot.
Daar Raadstafel21 is ontstaan in een al functionerende Metropoolregio, heeft dit advies niet het zorgvuldige 
traject kunnen doorlopen dat ons voor ogen staat. De afstemming tussen R21 leden heeft veel minder tijd gehad 
dan eigenlijk nodig (ongeveer 5 dagen) en is geheel digitaal gebeurd. Ook beseffen we dat in sommige raden dit al 
door een commissie is behandeld.
Hoewel in de communicatie over dit onderwerp binnen de R21 het "wie niet reageert, stemt toe" principe is 
gehanteerd, kan niet geheel worden uitgesloten dat sommige R21 leden dit onderwerp onvoldoende hebben 
kunnen behandelen. Er hebben twee R21 leden gereageerd op het concept advies, die het inhoudelijk wel eens zijn 
met dit advies, maar wel uitdrukkelijk verzocht hebben deze voetnoot op te nemen.
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Adviesnota raad

Kerntakendiscussie deel 2

Samenvatting

De resultaten van de kerntakendiscussie moeten een belangrijke bijdrage leveren aan 
een toekomstbestendig gemeentelijk takenpakket voor de gemeente Veldhoven als 
regiegemeente. Het gevolg daarvan is een stabiele gemeente die financieel gezond is. 
Om gefundeerder, vanuit een visie, besluiten te kunnen nemen over welke taken op 
welk niveau uit te voeren, heeft uw raad besloten om een kerntakendiscussie te 
voeren. Het eerste deel van die discussie is begin 2015 gevoerd en ging over de 
gemeentelijke subsidies. Het tweede deel richt zich op de overige beïnvloedbare 
uitgaven van de gemeente. Vanwege de behoefte aan een toekomstvisie als 
toetsingskader voor die discussie is inmiddels de stadsvisie geactualiseerd. Ook werd 
een ordeningsprincipe vastgelegd om de gemeentelijke taken in categorieën te 
verdelen. Ons college vraagt nu uw besluit over de verdeling van de gemeentelijke 
taken naar die onderscheiden categorieën en het niveau waarop deze taken in de 
toekomst uitgevoerd (of geschrapt) worden. Zodra het oordeelsvormend debat in uw 
raad is gevoerd, zullen wij u op basis van de resultaten daarvan een financiële 
doorrekening van de mogelijke keuzes doen toekomen.

Beslispunten

1. de gemeentelijke taken in te delen in drie categorieën, zoals aangegeven in de bij 
het besluit behorende overzichten;

2. de niveaus te bepalen van de taken, zoals opgenomen in de categorieën B en C.

Inleiding

De gemeente staat in dienst van de samenleving; een samenleving die voortdurend en 
in een snel tempo verandert. Om verbonden te blijven, moet de gemeente mee 
veranderen. Inwoners, bedrijven en instellingen zijn steeds minder consument en 
steeds meer participant. Andersom geldt ook dat het niet meer de gemeente is die 
vanuit automatisme de uitvoering oppakt. Alle spelers op het speelveld hebben hun 
eigen verantwoordelijkheid en hebben deze ook te nemen. De taak van de gemeente 
is meer en meer deze spelers met elkaar te verbinden, te vertrouwen op de kracht van 
de Veldhovense samenleving en zaken overlaten aan haar verantwoordelijkheid waar 
dat mogelijk is.

Deze ontwikkeling van Veldhoven als regiegemeente, met samenspraak als gangbare 
manier van werken, vraagt om een herbezinning op taken en het uitvoeringsniveau 
van deze taken. Mede in het licht van onze financiële positie betekent dit dat 
fundamentele keuzes nodig zijn. Keuzes op inhoud, met als gevolg een sluitende 
meerjarenbegroting die tegenvallers kan opvangen en kan inspelen op actuele of 
nieuwe behoeften. Om gefundeerder, vanuit een visie, besluiten te kunnen nemen



over welke taken uit te voeren, heeft uw raad besloten om een kerntakendiscussie te 
voeren.

In uw vergadering van 9 september 2014 is een procesvoorstel voor de 
kerntakendiscussie vastgesteld. Daarin werd de kerntakendiscussie in twee delen 
gesplitst. Deel 1 ging over de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan. Met het besluit 
van uw raad van 24 februari 2015 over "Een andere kijk op subsidies" is dat deel 
afgerond. Deel 2 richt zich op de overige beïnvloedbare uitgaven van de 
gemeentebegroting.
Bij uw besluit van 14 april 2015 is het procesvoorstel aangepast. Belangrijke wijziging 
van de aanpak was om eerst de stadsvisie uit 2005 te actualiseren en deze vervolgens 
als toetsingskader te laten dienen voor de kerntakendiscussie.
Op 15 december 2015 heeft uw raad het Profiel van Veldhoven vastgesteld als 
onderlegger voor de kerntakendiscussie.

Een andere wijziging die in de aanpak werd doorgevoerd, betrof het vastleggen van 
een ordeningsprincipe voor het voeren van de kerntakendiscussie. Gelet daarop is 
gekozen voor een ordeningsprincipe dat alle taken rubriceert in een drietal 
categorieën. In het aangepaste procesvoorstel zijn deze categorieën nader uitgewerkt. 
De taken in categorie A worden als noodzakelijk beschouwd. Dit zijn 'harde' wettelijke 
en absoluut noodzakelijke/onmisbare taken (volgens het profiel van Veldhoven in de 
stadsvisie 2015-2030), die (minimaal) op het huidige niveau blijven. De taken in 
categorie B worden zeer wenselijk geacht (volgens profiel stadsvisie). Hiertoe behoren 
ook de 'zachte' wettelijke taken waaraan de gemeente zelf invulling kan geven.
De taken in categorie C zijn wenselijk maar niet wettelijk. Aan deze taken wordt 
zonder meer ook belang toegekend, maar die taken hebben ten opzichte van de taken 
in de twee andere categorieën geen wettelijke basis en mede daardoor een minder 
hoge prioriteit.

Conform de informatienota "Nadere uitwerking proces kerntakendiscussie" die wij u op 
2 december jl. toezonden, leggen wij nu ons voorstel over de verdeling van de 
gemeentelijke taken naar de onderscheiden categorieën aan uw raad voor. Belangrijk 
zijn de vragen of de taken in de juiste categorie zijn weergegeven en of het niveau 
van deze taken gehandhaafd blijft, verlaagd of juist verhoogd moet worden of dat 
taken geschrapt kunnen worden.
De voorgestelde indeling van de taken is weergegeven in de overzichten die als 
bijlagen aan het concept-besluit zijn toegevoegd. Zodra het oordeelsvormend debat in 
uw raad is gevoerd, zullen wij u op basis van de resultaten daarvan een financiële 
doorrekening van de mogelijke keuzes doen toekomen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Besluiten gemeenteraad 9 september 2014 en 14 april 2015 over het proces 
kerntakendiscussie;

- Taakstelling van C 340.000 in meerjarenbegroting per 2016;
- Coalitieprogramma 2014-2018 "Samenwerking in uitvoering";
- Stadsvisie 2015-2030;
- Besluit gemeenteraad 15 december 2015 over het Profiel van Veldhoven.

Beoogd effect

Een toekomstbestendig gemeentelijk takenpakket.
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Argumenten

1.1 De voorgestelde indeling van de gemeentelijke taken biedt een adequate 
voorzet voor het voeren van de inhoudelijke kerntakendiscussie

De gemeentelijke taken zijn conform het ordeningsprincipe ingedeeld naar de drie 
benoemde categorieën. Het Profiel van Veldhoven van de nieuwe stadsvisie is daarbij 
als onderlegger gehanteerd. Bij alle taken is een weging gemaakt van de 
maatschappelijke relevantie (de toegevoegde waarde voor de Veldhovense 
samenleving), de financiële impact (de mate waarin mogelijke maatregelen financieel 
effect sorteren) en de mate van beïnvloedbaarheid door de gemeente. In de bijlagen 
zijn de uitkomsten van die weging bij alle taken weergegeven (in termen van 
hoog/laag). De taken die zijn ingedeeld in de categorieën A en B worden als kerntaken 
beschouwd.

2.1 Met de voorgestelde indeling van de taken wordt het zoekgebied voor 
ombuigingsmaatregelen inzichtelijk gemaakt

Met de indeling van de gemeentelijke taken volgens het ordeningsprincipe wordt het 
zoekgebied om te komen tot een invulling van de taakstelling van C 340.000 
overzichtelijk. Volgens het aangepaste procesvoorstel kan voor de invulling van de 
financiële taakstelling worden gekeken naar de taken die zijn ingedeeld in categorie C. 
De inspanning van de gemeente voor de taken in die categorie wordt op een lager 
niveau gebracht of komt geheel te vervallen. Ook kan worden gekeken naar de 
besparingsmogelijkheden in categorie B. Het gaat dan concreet om het terugbrengen 
van het niveau waarop die taken nu worden uitgevoerd. De weging die in de bijlagen 
bij elke taak is weergegeven, kan als hulpmiddel dienen om te komen tot een nadere 
selectie van de taken waar ombuigingsmaatregelen aan de orde kunnen komen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een kerntakendiscussie kan geen zekerheden voor de toekomst brengen

Een kerntakendiscussie is een instrument om bouwstenen aan te reiken voor het 
maken van fundamentele keuzes. Keuzes die gaan over de inhoud van een 
toekomstbestendig takenpakket van de gemeente. Keuzes die moeten verzekeren dat 
de gemeente dat takenpakket verantwoord, duurzaam en financieel kan uitvoeren. Het 
debat over die keuzes wordt gevoerd vanuit de kennis van nu met daarbij het 
toekomstprofiel in de nieuwe stadsvisie als onderlegger. Een debat ook dat 
tegelijkertijd rekening moet houden met onzekerheden, zoals rondom de actuele 
decentralisaties. Dat vraagt om een behoedzaam acteren ten aanzien van de ambities 
en de keuzes die daarmee samenhangen.

1.2 Het voeren van een kerntakendiscussie vraagt om het maken van lastige 
keuzes

Alle beïnvloedbare uitgaven voor activiteiten die nu in de gemeentebegroting staan, 
zijn daarin opgenomen omdat uw raad aan die activiteiten belang heeft toegekend. In 
de kerntakendiscussie moet zo'n belang worden afgewogen tegen andere zaken 
waaraan belang wordt toegekend. Deze afweging geeft geen oordeel over hoe 
waardevol een taak op zich is, wél over de prioriteit van uitvoering door de gemeente. 
Het maken van de afweging tussen de diverse taken is een lastige opgave, temeer als 
een gemeenschappelijk standpunt daarover moet worden bepaald. Dat neemt niet 
weg dat er een urgentie is om in die opgave te slagen.

3 7 4



Financiën

De resultaten van de kerntakendiscussie worden verwerkt in de eerste 
kwartaalrapportage 2016 en/of in de Voorjaarsnota 2017.

Communicatie en samenspraak

De uitkomsten van de te voeren kerntakendiscussie hebben consequenties voor 
burgers, bedrijven of instellingen. Om die reden zal in elk geval via de website en het 
GemeenteNieuws bekend worden gemaakt dat de gemeenteraad dat debat gaat 
voeren, hoe hij dat gaat doen, wat het doel daarvan is en, na afloop, welke keuzes 
zijn gemaakt.

Uitvoering | planning

Het stappenplan voor het programma van de kerntakendiscussie is opgenomen in de 
Informatienota raad "Nadere uitwerking proces kerntakendiscussie" d.d. 2 december 
2015.

Bijlagen

Deze adviesnota bevat geen bijlagen. Bij het raadsbesluit is de indeling in categorieën 
als bijlage opgenomen.

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 
secretaris

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

Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.007 | 15bs00928 
16 februari 2016

Kerntakendiscussie deel 2

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2015, 
nr. 16.006;

overwegende dat de raad heeft uitgesproken een kerntakendiscussie te willen voeren;

dat de raad bij besluiten van 9 september 2014 en 14 april 2015 daarvoor het 
Procesvoorstel kerntakendiscussie heeft vastgesteld;

dat de raad bij besluit van 15 december 2015 het Profiel van Veldhoven, zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 van de stadsvisie 2015-2030, heeft vastgesteld als 
onderlegger voor de te voeren kerntakendiscussie;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. de gemeentelijke taken in te delen in drie categorieën, zoals aangegeven in de bij 
het besluit behorende overzichten;

2. de niveaus te bepalen van de taken, zoals opgenomen in de categorieën B en C.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 februari 2016.

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

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



Overzicht taken ingedeeld in Categorie A ('hard" wettelijk en/of noodzakelijk, onmisbaar)

Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

3 7 Crisisbeheersing, 
Rampenbestrijding en 
veiligheid

In samenwerking met de regio wordt een beleidsplan 
Veiligheidsregio opgesteld. Op basis van dat 
beleidsplan wordt crisisplan opgesteld, dat lokaal 
wordt uitgevoerd en er wordt een bijdrage geleverd 
aan de regionale processen.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft wettelijke 
basis en het is zeer wenselijk 
dat de gemeente de taak 
uitvoert.

hoog laag laag

3 8 Regionale veiligheidszorg Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling. Indeling in categorie A want 
taak heeft wettelijke basis en 
is onderdeel van gemeen
schappelijke regeling, met 
beperkte invloed voor de 
gemeente.

hoog hoog laag

4 11 Vastgoedinformatie Het vervaardigen en bijhouden van kaarten met 
vastgoedinformatie, boven- en ondergronds. Wordt 
gebruikt voor o.a. bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft wettelijke 
basis en is zeer wenselijk.

hoog hoog laag

5 16 Werken voor derden ^ Beoordelen van verzoeken van nutsbedrijven en 
telecomaanbieders voor leidingen, kabels in 
openbare ruimte. Toezicht op uitvoering;

^ Beoordelen van verzoeken van bewoners en 
bedrijven voor het aanleggen van inritten en 
rioolaansluitingen. Toezicht op uitvoering;

Indeling in categorie A want 
deze taak is absoluut 
noodzakelijk en/of onmisbaar 
in het kader van een goede 
dienstverlening aan burgers 
en bedrijven.

hoog hoog laag

7 23 Opvang vreemdelingen Mensen met een verblijfsvergunning huisvesten, qua 
aantal conform beschikking van het rijk:
- overleg met woningcorporaties. In de prestatie

afspraken is vastgelegd dat zij woonruimte voor dit 
doel leveren;

- als die niet toereikend is, dan kijken of we 
gemeentelijke panden of woningen beschikbaar 
kunnen stellen (evt. na geschikt maken);

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft wettelijke 
basis en het is zeer wenselijk 
om statushouders goed en 
adequaat op te vangen in de 
Nederlandse samenleving.

hoog hoog laag

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

- contact met Stimulans Vluchtelingenwerk voor de 
praktische invulling.

Gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke 
begeleiding.

7 24 GGD Financiële bijdrage leveren aan GGD conform 
besluiten in kader gemeenschappelijke regeling, ten 
behoeve van: publieke gezondheidszorg, 
jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg, algemene 
gezondheidszorg (inentingen, epidemieën).
Jaarlijks begroting GGD aan gemeenteraad 
voorleggen in kader zienswijzeprocedure.
De GGD voert zowel wettelijke taken uit als een 
beperkt aantal contracttaken (op verzoek gemeente).

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft sterk 
wettelijke basis en is 
onderdeel van gemeen
schappelijke regeling, met 
beperkte invloed voor de 
gemeente.

Contracttaken

hoog

hoog

hoog

hoog

laag

hoog

7 27 Wmo Uitvoering geven aan Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de op grond van die wet 
opgestelde regelingen.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een sterk 
wettelijke basis en is zeer 
wenselijk in het kader van het 
versterken van de 
zelfredzaamheid.

hoog hoog hoog

7 29 Participatiewet: inkomen A. Opstellen en actualiseren van uitvoeringsbeleid 
inzake de Participatiewet;

B. Het beoordelen van aanvragen om bijstand en 
verstrekken van uitkeringen.

Indeling in categorie A want: 
deze taak heeft een sterk 
wettelijke basis en is zeer 
wenselijk in het kader van het 
versterken van de 
zelfredzaamheid.

hoog hoog laag

7 32 Sociale werkvoorziening Afspraken met ERGON over de uitvoering van de 
oude Wsw, die nog geldt voor 175 inwoners van 
Veldhoven. Is een "sterfhuisconstructie". Geen 
nieuwe instroom van mensen, want die vallen onder 
participatiewet.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een "harde" 
wettelijke basis.

hoog hoog laag

7 33 Specialistische jeugdhulp A. Opstellen, actualiseren en uitvoeren van het 
beleid en verordening Jeugdhulp (transitie en 
transformatie);

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een sterk 
wettelijke basis en is zeer

hoog hoog laag

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

B. Op basis daarvan het inkopen van de benodigde 
jeugdzorg, veelal in samenwerking met andere 
gemeenten;

C. Het voeren van casusregie middels het 
Generalisten- en Specialistenteam;

D. Het monitoren van de resultaten van de transitie 
(lokale vertaling van landelijk instrument).

wenselijk in het kader van het 
versterken van de 
zelfredzaamheid binnen de 
doelgroep voor specialistische 
jeugdhulp.

8 34 Riolen A. Het opstellen van rioolbeleid en meerjarige 
onderhoudsplanningen;

B. Opname grondwaterstand;
C. Innen van rioolrechten.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een wettelijke 
basis en is absoluut 
noodzakelijk of onmisbaar.

hoog hoog laag

10 42 Onderwijshuisvesting A. Uitvoering geven aan wetgeving inzake het 
adequaat huisvesten van primair, openbaar, 
voorgezet en speciaal onderwijs;

B. Opstellen en actualiseren van de huisvestings
verordening om verzoeken om nieuwbouw en 
uitbreiding te kunnen beoordelen;

C. Zorg voor aanbod van voldoende accommodatie 
voor bewegingsonderwijs;

D. Toezicht houden op openbaar onderwijs middels 
gezamenlijk overleg op bestuurlijk niveau met 
andere gemeenten;

E. Het voeren van overleg met schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties binnen de LEA (Lokaal 
Educatieve Agenda).

F. Het voeren van een onderwijs- en jeugdbeleid.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een "harde" 
wettelijke basis.

hoog hoog laag

10 43 Volwasseneneducatie Aanbod van cursussen voor mensen met een taal- en 
rekenachterstand, op basis van de Wet Educatie en 
Beroep.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een "harde" 
wettelijke basis.

hoog hoog laag

10 44 Leerplicht Uitvoering van de leerplichtwet:
- het beoordelen van verzoeken voor vrijstelling;
- het optreden bij overtreding van de leerplichtwet;
- advisering schoolbesturen over wettelijke taken;

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een "harde" 
wettelijke basis.

hoog hoog laag

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

- het voorkomen van voortijdig schooluitval en in 
samenwerking met diverse partijen daar beleid 
voor opstellen;

- deelname aan Regionaal Meld- en Coördinatiepunt;
- (bemensing) spreekpunt op Sondervick College in 

kader samenwerking met de schoolarts, zorg
manager Sondervick College en de time out 
voorziening.

13 56 Bestuursorganen De inrichting van de bestuursorganen en de daarbij 
benodigde ondersteuning

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een wettelijke 
basis (griffier), ondersteuning 
van de bestuursorganen is 
zeer wenselijk om het 
politieke proces zo goed 
mogelijk te laten verlopen.

hoog hoog laag

13 57 Communicatie A. De inwoners, bedrijven en instellingen 
informeren over beleid en besluiten van de 
gemeente;

B. Interne communicatie;
C. Actief en passief contact met de pers

Indeling in categorie A want: 
deze taak heeft een deels 
wettelijke basis en het is 
absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar om de inwoners, 
bedrijven en instellingen goed 
te informeren over besluiten 
van de gemeente en andere 
voor hen belangrijke 
informatie.

hoog hoog laag

13 58 Regionale samenwerking A. Overleg met diverse partners in de regio, 
opstellen beleid daarover, monitoren van de 
gemaakte afspraken of die nog stroken met 
vastgestelde lokale doelen.

B. Bestuur (college, raad) informeren over beleid bij 
provincie en rijk en richting die organen een 
gemeentelijk standpunt inbrengen;

C. Meebetalen en meebepalen regionale uitvoering;
D. Netwerken onderhouden.

Indeling in categorie A want 
deze taak heeft een deels 
wettelijke basis en het is 
absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar om samen te 
werken met andere 
gemeenten en partijen.

hoog hoog laag

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

14 59 Dienstverlening A. Opstellen van beleid inzake dienstverlening;
B. Invulling geven aan de front-office, waar het 

eerste contact met de burger plaatsvindt.
C. Het ontvangen van burgers en bezoekers bij de 

balie om ofwel een vraag af te doen, een afspraak 
te maken ofwel door te verwijzen;

D. Beheer website.

Indeling in categorie A want 
deze taak is absoluut 
noodzakelijk of onmisbaar om 
de inwoners, bedrijven en 
instellingen goed te 
informeren over voor hen 
belangrijke informatie.

hoog hoog laag

14 60 Documentverstrekking en 
mutaties

A. Het behandelen van verzoeken om wettelijke en 
overige documenten;

B. Het verstrekken van een omgevingsvergunning;
C. Het bijhouden van de basisregistratie personen;
D. Het beheren van het systeem BPR;
E. Het innen van contante gelden.

Indeling in categorie A want 
deze taak is vrijwel op alle 
onderdelen "hard" wettelijk.

hoog hoog laag

14 61 Burgerlijke stand Het verwerken van mutaties in de burgerlijke stand. Indeling in categorie A want 
deze taak is vrijwel volledig 
"hard" wetteljk.

hoog laag laag

14 62 Verkiezingen Het lokaal organiseren van gemeentelijke, landelijke, 
provinciale en Europese verkiezingen: aanwijzen 
stemlokalen, bemensing stemlokalen, communicatie, 
verstrekken stempassen, tellen stemmen, uitslag 
vaststellen (proces verbaal).

Indeling in categorie A want 
deze taak is volledig "hard" 
wettelijk.

hoog laag laag

14 63 Omgevingsvergunningen Opstellen beleid en op grond daarvan:
a. Informatieverstrekking ;
b. Beoordelen (inclusief volledigheidstoets) van 

verzoeken van burgers en bedrijven:
c. Het nemen van een besluit op de aanvragen.

Indeling in categorie A want 
deze taak is volledig "hard" 
wettelijk.

hoog hoog laag

15 64 Belastingen A. Opstellen van belastingverordeningen
B. Advisering over tarieven voor die zaken;
C. Het versturen van aanslagen en invordering 

belasting. Achterstallige vorderingen worden uit 
handen gegeven;

D. Beoordelen van verzoeken om kwijtschelding en 
besluitvorming daarover;

E. Uitvoering van de Wet WOZ en de Wet 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Indeling in categorie A want 
de meeste onderdelen van 
deze taak zijn 'hard" wettelijk 
en het innen van belastingen 
is noodzakelijk/onmisbaar 
voor de financiële situatie van 
de gemeente.

hoog hoog laag

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Overzicht taken ingedeeld in Categorie B ('zacht' wettelijk en/of zeer wenselijk)

Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

1 2 Stedenbouw a. Het actueel houden van ruimtelijk beleid 
(ruimtelijke structuurvisie);

b. Het actueel houden van bestaande 
bestemmingsplannen (wettelijke basis);

c Het beoordelen van plannen van derden 
waarvoor herziening van bestemmingsplan 
noodzakelijk is;

Indeling in categorie B want taak heeft 
in belangrijke mate wettelijke basis.

Toelichting:
Door de invoering van de Omgevings- 
wet (voorzien eind 2018) kunnen 
ruimtelijke structuurvisie, 
welstandsbeleid en bestemmings
plannen bondiger en ruimer opgezet 
worden (minder voorschriften, 
deregulering). De burger zal meer 
vrijheid krijgen om zijn plannen te 
ontwikkelen. Voordat dit zover is zullen 
echter bestaande plannen, visies en 
verordeningen moeten worden 
vervangen door een omgevingsplan dat 
volgens de nieuwe wet is 
vormgegeven.

hoog laag hoog

1 5 Projecten derden 
(niet BGE)

^ Het afsluiten van anterieure exploitatie- 
overeenkomsten en verhaal planschade;

^ Begeleiden en faciliteren van deze projecten.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft wettelijke basis, is niet absoluut 
noodzakelijk of onmisbaar, maar het is 
wel zeer wenselijk dat de gemeente de 
taak uitvoert. Uitgangspunt is kosten- 
dekkendheid.

hoog laag laag

2 6 Volkshuisvesting a. Het opstellen van beleid (woonvisie) en het 
uitvoeren daarvan (inclusief sturing op het 
nieuwbouwprogramma);

b. Samenwerking met woningcorporaties bij 
uitvoering van de woonvisie, op basis van 
prestatieafspraken;

c. Uitvoeren lotingsregeling;
d. Opstellen en uitvoeren beleid voor starters;

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft wettelijke basis en is zeer 
wenselijk.

hoog laag hoog

MR maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

e. Verstrekken bijdrage aan toegelaten 
instellingen (corporaties) voor sociale 
huurwoningen bij woningbouwprojecten;

f. Overleg met de regio:
- over woningbouwprogramma;
- opstellen en uitvoeren beleid arbeids

migranten en vergunninghouders;
- opstellen en uitvoeren regionale 

huisvestingsverordening;
- afstemmen grondprijssystematiek;

g. Monitoren woningvoorraad en hierover jaarlijks 
rapporteren aan provincie en regio.

4 9 Verlichting Opstellen beleid- en beheerplan verlichting.
Op basis daarvan zorgen dat de masten en 
lampen onderhouden en vervangen worden en dat 
schade hersteld wordt.
Regelmatig checken staat verlichting.
Beoordelen verzoeken voor het plaatsen van een 
lichtreclame.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft wettelijke basis en is vanuit het 
oogpunt van (sociale) veiligheid zeer 
wenselijk.

hoog laag laag

4 12 Inrichting openbaar 
gebied

Opstellen beleid inrichting openbare ruimte.
Onder regie/toezicht laten uitvoeren van de 
inrichtingsplannen per wijk/verblijfsgebied. 
(Uitvoering doen we gedeeltelijk zelf en is 
gedeeltelijk uitbesteed).

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft op zich geen wettelijke basis, 
maar is zeer wenselijk.

Toelichting:
In dit programma betreft het vooral de 
reconstructiewerkzaamheden op basis 
van kredieten. Normaal, regulier 
onderhoud zit in programma 6.

hoog hoog hoog

5 13 Verkeersobjecten Opstellen van beleid- en beheerplan.
Op basis daarvan plaatsen/aanbrengen van 
verkeerslichten, verkeersborden, bewegwijzering, 
wegmarkeringen, abri's, afzettingen, borden met 
plattegronden, straatnaamborden en het 
onderhouden, vervangen en het herstellen van 
schade van die zaken. Regelmatig checken van de 
staat waarin de zaken verkeren.

Indeling in categorie B want: 
deze taak heeft ten aanzien van 
sommige onderdelen een wettelijke 
basis en is zeer wenselijk in kader van 
veiligheid en regulering 
verkeerstromen.

hoog laag laag

MR maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

5 15 Wegen a. Opstellen meerjarige beleids- en 
beheerplannen;

b. Opstellen bestek voor aanleg/reconstructie 
van wegen en regie/ toezicht bij uitvoering;

c. Onderhoud wegen en bermen (uitvoering in 
progr. 15);

d. Schoonhouden (vegen) straten en pleinen 
en gladheidsbestrijding);

e. Planning straatmeubilair en het realiseren en 
beheren daarvan (onderhoud, vervanging);

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en het is zeer 
wenselijk dat er met name ten aanzien 
van wegen een basisinfrastructuur is 
en dat die op orde is (basisniveau).

hoog hoog hoog

6 18 Openbaar groen Opstellen van beleid- en meerjarige 
beheerplannen openbaar groen, bomen, bossen 
en speelvoorzieningen
Op basis daarvan realisatie (toezicht en regie) 
Maken onderhoudsbestekken en uitvoeren 
(grotendeels uitbesteed)

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft op zich geen wettelijke basis, 
maar het is zeer wenselijk dat de 
openbare omgeving er goed uitziet.
Met voldoende groen daarin en dat de 
speelvoorzieningen veilig zijn.

hoog hoog hoog

7 22 Jeugdbeleid In samenwerking met de politie, tiener- en 
jongerenwerk van Stimulans en Novadic Kentron 
uitvoering geven aan de Jongeren op 
straataanpak (beleid hangjeugd). Afstemming 
over specifieke aanpak overlastlocaties.

Indeling in categorie B want de taak 
zeer wenselijk om er voor te zorgen 
dat de overlast van hangjongeren 
wordt voorkomen. Hier ligt een relatie 
met veiligheid en sociaal domein.

hoog hoog hoog

7 25 Algemeen beleid
maatschappelijke
ondersteuning

Het realiseren van een sterke basisstructuur 
waarin veel zorg- en hulpvragen preventief 
kunnen worden opgevangen om een beroep op 
duurdere voorzieningen te voorkomen.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een sterk wettelijke basis en is 
zeer wenselijk

hoog hoog hoog

7 26 Centrum voor Jeugd 
en Gezin

a. Opstellen en uitvoeren van preventief 
jeugdbeleid;

b. Loketfunctie voor informatie en advies aan 
ouders/opvoeders, jongeren, onderwijs en 
professionals;

c. Sluitende zorgstructuur waarbij de 
jeugdgezondheidszorg en jeugdVschool- 
maatschappelijk werk structureel verbonden is

Indeling in categorie B want: deze taak 
heeft een wettelijke basis (WMO, Wet 
Publieke Gezondheid en de Jeugdwet) 
en is zeer wenselijk in het kader van de 
transitie jeugdzorg.

hoog hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

aan de zorgstructuren binnen basis- en 
voortgezet onderwijs;

d. Licht pedagogische hulpverlening;
e. Signaleren van problemen en doorgeleiding 

naar professionele hulp binnen het model van 
toegang en toewijzing van de transities;

f. In kader uitvoering wet publieke gezondheid 
middelen beschikbaar stellen voor 
jeugdgezondheidszorg aan 0-4 jarigen.

7 28 Samenlevingsopbouw: 
multiproblem 
complexe gezinnen

Met een integrale aanpak (leerplicht, handhaving, 
Werk/inkomen/zorg, grondzaken, belastingen 
etc.) de afstand tot de maatschappij verkleinen.

Taak wordt steeds meer geïntegreerd 
in sociaal domein. Dus naar een 
aanpak vanuit de zorgstructuur (bijv. 
voor multi-problemgezinnen met 
ondermijningsrisico).

hoog hoog hoog

7 29/31 Participatiewet: werk Opstellen en actualiseren van uitvoeringsbeleid 
inzake de Participatiewet en het initiëren van 
maatregelen om de toestroom naar werk te 
maximaliseren.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een sterk wettelijke basis en is 
zeer wenselijk in het kader van het het 
versterken van de zelfredzaamheid.

hoog hoog hoog

7 30 Minimabeleid Opstellen en uitvoeren van beleid en daarop 
vastgestelde verordening. Beleid is gekanteld 
van het krijgen van financiële vergoeding 
richting meedoen (maatschappelijke 
participatie (bibliotheekpas, internet). Ook zijn 
specifieke voorzieningen beschikbaar (collectieve 
ziektekostenverzekering, kinderopvang, 
bijzondere bijstand).

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis.
Gemeentelijke vrijheid is de mate van 
ruimhartigheid van deze voorziening.
Het is zeer wenselijk om een sociaal 
vangnet te bieden voor mensen met 
een minimuminkomen om toch in de 
samenleving te kunnen participeren.

hoog laag hoog

8 35 Afval a. Het laten inzamelen en verwerken van 
huishoudelijk afval. Contracten daarvoor 
afsluiten;

b. Inzamelen van overig afval zoals klein 
chemisch afval, kleding;

c. Beheer milieustraat, samen met gemeente 
Waalre;

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft geen wettelijke basis (met 
uitzondering van punt a), is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar, 
maar is wel zeer wenselijk om te 
voorkomen dat de openbare omgeving 
vervuild raakt en afval op een goede, 
milieuvriendelijke wijze verwerkt

hoog laag hoog

MR maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

d. Opruimen en verwerken van zwerfafval;
e. Het heffen en innen van afvalstoffenheffing.

wordt.

8 36 Begraafplaats a. Onderhoud begraafplaatsen en grafdelving;
b. Heffen en innen van grafrechten;
c. Toewijzen en inrichten strooivelden, ook bij 

komst crematorium.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is zeer 
wenselijk om nabestaanden een goed 
verzorgde plaats te bieden waar men 
de overledene kan gedenken.

hoog hoog hoog

8 37 Milieubeleid a. Opstellen van milieubeleidsplan en 
uitvoeringsprogramma. Aantal activiteiten 
daaruit heeft wettelijke basis (bodem, geluid, 
lucht, externe veiligheid);

b. Jaarlijks verslag opstellen over uitvoering van 
uitvoeringsprogramma voor de raad;

c. In regioverband met andere gemeenten 
contracten afsluiten, voor bijv. afval, PMD 
(plastic, metaal en drankverpakkingen), 
verwerking restafval, dierenopvang, 
subsidieregeling voor energiebesparende
en duurzame energie opwekkende projecten, 
Agrofood.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft deels een wettelijke basis.

hoog hoog hoog

8 38 Omgevings- 
handhaving en 
toezicht

a. Toezicht houden op omgevingsvergunning 
(bouw, brandveiligheid, milieu, RO), APV 
(evenementen), bijzondere wetten zoals
Drank- en Horecawet;

b. Toezicht Stadstoezicht op hondenbelasting,
Afval en Handhaving.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is tot op 
zekere hoogte noodzakelijk en zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

8 38 Omgevingsbeleid Opstellen beleid en beleidsregels voor o.a. Drank
en Horecawet, evenementen, vergunningen, 
handhaving.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en het is zeer 
wenselijk om beleid en beleidsregels te 
ontwikkelen om duidelijkheid te 
scheppen voor burgers, bedrijven en 
instellingen.

hoog laag hoog

MR maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

10 45 Leerlingenvervoer a. Opstellen en actualiseren van beleid(-sregels) 
en verordening en het uitvoeren daarvan;

b. Beoordelen van verzoeken op grond van die 
verordening;

c. Inkoop van vervoersdiensten;
d. Het afwikkelen van declaraties voor openbaar 

en eigen vervoer.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is zeer 
wenselijk om er voor te zorgen dat elke 
leerling in staat gesteld wordt 
onderwijs te volgen en een 
startkwalificatie te behalen.

hoog hoog hoog

10 46 Onderwijsachterstand
en

a. Opstellen van beleid en verordening inzake 
voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen 
die een indicatie hebben "achterstand op 
taalgebied";

b. Afspraken over indicatie (ZuidZorg) en 
vve-activiteiten (Korein en Nummereen);

c. Het uitzetten van de VVE-monitor voor de 
rapportage aan het ministerie.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is zeer 
wenselijk om ook de leerlingen met 
een achterstand een goede 
uitgangspositie te geven voor het 
behalen van een startkwalificatie.

hoog hoog hoog

11 51 Archeologie en 
rijksmonumenten

a. Opstellen en actualiseren van beleid inzake 
archeologie, inclusief archeologische 
waardenkaart;

b. Coördinatie bij opgravingen in het kader van 
ruimtelijke projecten;

c. Advisering over onderhoud en behoud van 27 
rijksmonumenten, inclusief het beoordelen van 
verzoeken om aanpassing van het monument.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een "zacht" wettelijke basis.
Het rijk heeft recent besloten een 
aantal taken over te dragen aan 
gemeenten, namelijk de 
vergunningverlening en monitoring van 
de stand van zaken (instandhoudings- 
plicht).

laag laag laag

MR maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B mate van beïnvloedbaarheid



Overzicht taken ingedeeld in Categorie C (wenselijk, maar....)

Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

1 1 Eigendommen en 
grond

a. Tijdelijk beheer van gronden die zijn aangekocht 
voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling, niet vallend 
onder de BGE;

b. - Verhuren en in gebruik geven van gronden;
- Grond met opstalrecht beschikbaar stellen aan 

particulieren en organisaties;
- Het jaarlijks innen van erfpachtgelden;

c. Opstellen strategisch grondbeleid (incl. BGE), beleid 
grondprijs, beleid BOVO, beleid parameters;

d. Beheer van panden (vooral woningen, buiten de
BGE) die tijdelijk in eigendom van gemeente zijn, 
met de bedoeling om panden te verkopen;

e. Incidenteel aan- en verkoop gronden, niet vallend 
onder de BGE;

f. Afwikkeling verzoeken planschade (wettelijke basis);

Indeling in categorie C want een aantal 
taken (formuleren gemeentelijk 
grondbeleid en afwikkeling verzoeken 
planschade) hebben een wettelijke basis, 
maar voor het merendeel (beheer, 
verhuur en verpachting gemeentelijke 
panden en grond) geldt dat die taak geen 
wettelijke basis heeft en het ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk dat de gemeente de taak 
uitvoert zoals beschreven.
Het geheel of gedeeltelijk schrappen van 
deze taak heeft een negatief effect op de 
gemeentebegroting.

laag hoog hoog

1 3 Bouwgrond-
exploitatie

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten, waarbij is 
uitgesproken dat de gemeente actief grondbeleid gaat 
toepassen:

- een verwervingsplan maken en gronden 
verwerven

- bestemmingsplan opstellen of aanpassen
- planeconomische doorrekening maken
- bouw- en woonrijp maken
- gronden verkopen

Grotendeels indeling in categorie C want 
deze taak heeft geen wettelijke basis, is 
ook niet absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar.
De bouwgrondexploitatie draagt wel 
positief bij aan het verwerven van 
inkomsten voor de gemeente 
(verdienmodel). Het stopzetten van BGE's 
heeft tot gevolg dat de gemeentelijke 
financiën verder onder druk komen staan 
doordat voorziene winsten niet worden 
gerealiseerd of verliezen hoger worden 
dan thans voorzien.

laag hoog hoog

1 4 Eigendommen en 
gebouwen

a. Opstellen meerjarige onderhoudsplanning en 
uitvoering daarvan;

b. Opstellen beleid vastgoed;
c. Verhuur van gemeentelijke gebouwen, waaronder 

maatschappelijk vastgoed.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het 
is ook niet zeer wenselijk dat de gemeente 
de taak uitvoert.

laag hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

4 10 Voorzieningen
honden

Onderhoud en beheer van uitlaatvoorzieningen.
Toezicht en handhaving op hondenoverlast en 
hondenbelasting.

Indeling in categorie C want: deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

5 14 Mobiliteit en 
veiligheid

a. Voorlichting en gedragsbeïnvloeding verkeers
deelnemers middels verkeersexamens, 
verkeersbrigadiers;

b. Het houden van verkeerstellingen;
c. Het beoordelen van meldingen, klachten over 

verkeer en het eventueel nemen van maatregelen;
d. Bijhouden van de ongevallen met letselschade om 

eventueel daar actie op te ondernemen.
e. Verstrekken van subsidie aan Veilig Verkeer

Nederland (niet via WBP).

Indeling in categorie C want: deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of 
voor alle onderdelen zeer wenselijk.

hoog laag hoog

5 17 Exploitatie
parkeerbedrijf

a. Opstellen parkeerbeleid (tarieven, ontheffingen);
b. Exploiteren ondergrondse parkeervoorzieningen en 

het bovengronds straatparkeren in centrum en 
Kromstraat;

c. Uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen;
d. Schoonhouden van parkeerplaatsen;
e. Controle en handhaving op parkeren.

Indeling in categorie C want: deze taak 
heeft geen wettelijke basis, het is niet 
absoluut noodzakelijk maar het is deels 
noodzakelijk vanwege parkeerregulering

laag hoog hoog

6 19 Toerisme ^ Ambtelijke ondersteuning Lokaal Toeristische 
Adviesraad (secretariaat);

^ Advisering lokale VVV (expats, netwerk- 
bijeenkomsten, toeristische wegwijzer);

^ Betrokkenheid bij realisatie, beheer en 
onderhoud routenetwerken.

^ Betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling inzake 
het realiseren van recreatieve voorzieningen;

^ Innen toeristenbelasting

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

hoog laag hoog

6 20 Kinderboerderij Beheer en onderhoud kinderboerderij De Hazewinkel 
(incl. openbare toiletvoorziening).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het

hoog hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

is niet zeer wenselijk dat de gemeente de 
taak uitvoert.

6 21 Landschapsbeleid Opstellen adviezen over landschaps- en natuuraspecten. Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het 
is ook niet zeer wenselijk om als apart 
beleidsterrein overeind te houden.

laag laag hoog

9 40 Economische
zaken

a. Het opstellen, actualiseren en uitvoeren van 
economisch beleid, inclusief lokale agenda Brainport;

b. Opstellen en actualiseren detailhandelstructuurvisie;
c. Opstellen beleid uitgifte bedrijventerreinen;
d. Opstellen beleid centrum- en parkmanagement en 

daaraan financiële bijdrage verlenen;
e. Regionale samenwerkingen:

- stedelijk gebied inzake detailhandel, 
bedrijventerreinen en kantoren;

- in MRE-verband over dezelfde thema's plus 
economische strategie;

- samenwerking Best, Oirschot, Veldhoven en 
Eindhoven over westflankgebied tussen ASML 
en station Best;

f. Facilitering startende bedrijven;
g. Accountmanagement bedrijven.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis en is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar omdat 
economisch beleid vooral een regionaal 
beleid moet zijn en niet of minder een 
lokaal gericht beleid.

hoog hoog hoog

9 41 Weekmarkt - Opstellen van marktverordening inclusief reglement;
- Beoordelen van aanvragen om standplaats;
- Faciliteren/organiseren van de weekmarkt op het 

Meiveld;
- Innen van markt- en promotiegelden.
- Monitoring en acquisitie weekmarkt;
- Relatiebeheer met landelijke instanties;
- Vertegenwoordiging in marktcommissie.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog laag hoog

10 47 Peuterspeelwerk 
en kinderopvang

- Opstellen van beleid en een verordening die de 
financiële bijdrage regelt voor het 
peuterspeelzaalwerk;

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft weliswaar een wettelijke basis. , 
maar is niet absoluut noodzakelijk

hoog hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

- De financiële afwikkeling met de kinderopvang
organisaties die het peuterspeelzaalwerk verzorgen;

- Regelen dat de GGD de controlerende, 
toezichthoudende rol voor kinderopvanginstanties kan 
uitvoeren.

Toelichting:
Op dit product zitten zowel middelen 
vanuit het rijk voor onderwijs
achterstandenbeleid voor de Voor- en 
Vroegschoolse educatie (VVE) als niet VVE 
middelen voor peuterspeelzaalwerk. Het is 
wettelijk verplicht als gemeente om 
voldoende VVE plaatsen aan te bieden 
voor alle kinderen die binnen de doelgroep 
van VVE vallen.
Het is echter beleidsvrijheid van de 
gemeente om opvang voor kinderen tot 4 
jaar te subsidiëren.

11 48 Kunst- en 
cultuurbeleid

Opstellen van nieuwe beleidsnota kunst en cultuur en 
actualiseren daarvan.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

laag laag hoog

11 49 Beeldende kunst a. Ad-hoc onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in 
de openbare ruimte. Dit geldt ook voor de 
kunstwerken in het gemeentehuis of die uitgeleend 
zijn aan maatschappelijke organisaties;

b. Bezien of die kunstwerken gedeeltelijk (met name 
voormalige BKR-werken) afgestoten kunnen worden;

c. Op ad-hoc basis advisering over nieuwe 
kunstwerken. Op dat moment wordt voor dat project 
een commissie in het leven geroepen.

Indeling in categorie C want is niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

laag laag laag

11 50 Cultuureducatie Middels de inzet van combinatiefunctionarissen het 
aanbieden van programma's voor cultuurontwikkeling 
binnen het onderwijs, inclusief na-en buitenschoolse 
activiteiten en dagarrangementen. De programma's 
worden in overleg met de culturele instellingen en het 
basis- en voortgezet onderwijs opgezet.

Indeling in categorie C want kunst en 
cultuur is geen kerntaak van de 
gemeente, deze taak heeft geen wettelijke 
basis, is niet absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar.

laag laag hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid
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12 52 Buitensport
accommodaties

a. Opstellen en actualiseren van gemeentelijk 
sportbeleid (tarieven, accommodaties, privatisering, 
sportstimulering);

b. Accommodaties beschikbaar stellen aan 
sportverenigingen en met die verenigingen 
afspraken maken over beheer en onderhoud.

c. Beoordelen van verzoeken om vervanging van 
velden (van gras naar kunstgras) en materialen 
(zoals verlichting, hekwerken);

d. Vaststellen tarieven en innen gebruiksvergoeding.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

hoog hoog hoog

12 53 Binnensport-
Accommodaties

a. Accommodaties beschikbaar stellen aan onderwijs, 
verenigingen en particulieren;

b. Beheer (o.a. schoonmaken) en exploitatie 
(onderhoud, vervanging) van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties zoals sporthallen en 
gymnastieklokalen;

c. Opstellen seizoenplanning op basis van verzoeken 
om huur/gebruik;

d. Vaststellen tarieven en innen gebruiksvergoeding;
e. Overeenkomst sluiten voor de geprivatiseerde 

accommodaties ( Atalanta, Nuvoc en tafeltennis- 
complex).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft voor wat betreft het beschikbaar 
stellen van accommodaties voor 
gymnastiekonderwijs een wettelijke basis, 
maar vergt niet de gemeentelijke 
eigendom en/of exploitaties ervan.

hoog hoog hoog

12 54 Sportstimulering a. Opstellen van een jaarlijks bestedingsplan. Dit 
betreft vooral de activiteiten van de 
combinatiefunctionarissen;

b. Beoordelen van verzoeken om een vergoeding van 
individuele sporters die meedoen aan EK, WK of 
Olympische Spelen;

c. Beoordelen van verzoeken voor een incidentele 
bijdrage voor een sportactiviteit- of evenement.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

laag laag hoog

12 55 Kermissen Het jaarlijks organiseren van 4 kermissen. Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Overzicht taken ingedeeld in Categorie C (wenselijk, maar....)

Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

1 1 Eigendommen en 
grond

a. Tijdelijk beheer van gronden die zijn aangekocht 
voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling, niet vallend 
onder de BGE;

b. - Verhuren en in gebruik geven van gronden;
- Grond met opstalrecht beschikbaar stellen aan 

particulieren en organisaties;
- Het jaarlijks innen van erfpachtgelden;

c. Opstellen strategisch grondbeleid (incl. BGE), beleid 
grondprijs, beleid BOVO, beleid parameters;
(categorie B-taak)

d. Beheer van panden (vooral woningen, buiten de
BGE) die tijdelijk in eigendom van gemeente zijn, 
met de bedoeling om panden te verkopen;

e. Incidenteel aan- en verkoop gronden, niet vallend 
onder de BGE;

f. Afwikkeling verzoeken planschade; (categorie A- 
taak)

Indeling in categorie C want een aantal 
taken (formuleren gemeentelijk 
grondbeleid en afwikkeling verzoeken 
planschade) hebben een wettelijke basis, 
maar voor het merendeel (beheer, 
verhuur en verpachting gemeentelijke 
panden en grond) geldt dat die taak geen 
wettelijke basis heeft en het ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk dat de gemeente de taak 
uitvoert zoals beschreven.
Het geheel of gedeeltelijk schrappen van 
deze taak heeft een negatief effect op de 
gemeentebegroting.

laag hoog hoog

1 3 Bouwgrond-
exploitatie

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten, waarbij is 
uitgesproken dat de gemeente actief grondbeleid gaat 
toepassen:

- een verwervingsplan maken en gronden 
verwerven

- bestemmingsplan opstellen of aanpassen
- planeconomische doorrekening maken
- bouw- en woonrijp maken
- gronden verkopen

Grotendeels indeling in categorie C want 
deze taak heeft geen wettelijke basis, is 
ook niet absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar.
De bouwgrondexploitatie draagt wel 
positief bij aan het verwerven van 
inkomsten voor de gemeente 
(verdienmodel). Het stopzetten van BGE's 
heeft tot gevolg dat de gemeentelijke 
financiën verder onder druk komen staan 
doordat voorziene winsten niet worden 
gerealiseerd of verliezen hoger worden 
dan thans voorzien.

laag hoog hoog

1 4 Eigendommen en 
gebouwen

a. Opstellen meerjarige onderhoudsplanning en 
uitvoering daarvan;

b. Opstellen beleid vastgoed;

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het

laag hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

c. Verhuur van gemeentelijke gebouwen, waaronder 
maatschappelijk vastgoed.

is ook niet zeer wenselijk dat de gemeente 
de taak uitvoert.

4 10 Voorzieningen
honden

Onderhoud en beheer van uitlaatvoorzieningen.
Toezicht en handhaving op hondenoverlast en 
hondenbelasting.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

5 14 Mobiliteit en 
veiligheid

a. Voorlichting en gedragsbeïnvloeding verkeers
deelnemers middels verkeersexamens, 
verkeersbrigadiers;

b. Het houden van verkeerstellingen;
c. Het beoordelen van meldingen, klachten over 

verkeer en het eventueel nemen van maatregelen;
d. Bijhouden van de ongevallen met letselschade om 

eventueel daar actie op te ondernemen.
e. Verstrekken van subsidie aan Veilig Verkeer

Nederland (niet via WBP).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of 
voor alle onderdelen zeer wenselijk.

hoog laag hoog

5 17 Exploitatie
parkeerbedrijf

a. Opstellen parkeerbeleid (tarieven, ontheffingen);
b. Exploiteren ondergrondse parkeervoorzieningen en 

het bovengronds straatparkeren in centrum en 
Kromstraat;

b. Uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen; 
(categorie B-taak)

d. Schoonhouden van parkeerplaatsen;
e. Controle en handhaving op parkeren.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, het is niet 
absoluut noodzakelijk maar het is deels 
noodzakelijk vanwege parkeerregulering

laag hoog hoog

6 19 Toerisme ^ Ambtelijke ondersteuning Lokaal Toeristische 
Adviesraad (secretariaat);

^ Advisering lokale VVV (expats, netwerk- 
bijeenkomsten, toeristische wegwijzer);

^ Betrokkenheid bij realisatie, beheer en 
onderhoud routenetwerken.

^ Betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling inzake 
het realiseren van recreatieve voorzieningen;

^ Innen toeristenbelasting

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

hoog laag hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

6 20 Kinderboerderij Beheer en onderhoud kinderboerderij De Hazewinkel 
(incl. openbare toiletvoorziening).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het 
is niet zeer wenselijk dat de gemeente de 
taak uitvoert.

hoog hoog hoog

6 21 Landschapsbeleid Opstellen adviezen over landschaps- en natuuraspecten. Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het 
is ook niet zeer wenselijk om als apart 
beleidsterrein overeind te houden.

laag laag hoog

9 40 Economische
zaken

a. Het opstellen, actualiseren en uitvoeren van 
economisch beleid, inclusief lokale agenda Brainport;

b. Opstellen en actualiseren detailhandelstructuurvisie;
c. Opstellen beleid uitgifte bedrijventerreinen;
d. Opstellen beleid centrum- en parkmanagement en 

daaraan financiële bijdrage verlenen;
e. Regionale samenwerkingen:

- stedelijk gebied inzake detailhandel, 
bedrijventerreinen en kantoren;

- in MRE-verband over dezelfde thema's plus 
economische strategie;

- samenwerking Best, Oirschot, Veldhoven en 
Eindhoven over westflankgebied tussen ASML 
en station Best;

f. Facilitering startende bedrijven;
g. Accountmanagement bedrijven.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis en is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar omdat 
economisch beleid vooral een regionaal 
beleid moet zijn en niet of minder een 
lokaal gericht beleid.

hoog hoog hoog

9 41 Weekmarkt a. Opstellen van marktverordening inclusief reglement;
b. Beoordelen van aanvragen om standplaats;
c. Faciliteren/organiseren van de weekmarkt op het
d. Meiveld;
e. Innen van markt- en promotiegelden.
f. Monitoring en acquisitie weekmarkt;
g. Relatiebeheer met landelijke instanties;
h. Vertegenwoordiging in marktcommissie.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog laag hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

10 47 Peuterspeelwerk 
en kinderopvang

a. Opstellen van beleid en een verordening die de 
financiële bijdrage regelt voor het 
peuterspeelzaalwerk;

b. De financiële afwikkeling met de kinderopvang
organisaties die het peuterspeelzaalwerk 
verzorgen;

c. Regelen dat de GGD de controlerende, 
toezichthoudende rol voor 
kinderopvanginstanties kan uitvoeren.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft weliswaar een wettelijke basis, maar 
is niet absoluut noodzakelijk
Toelichting:
Op dit product zitten zowel middelen 
vanuit het rijk voor onderwijs
achterstandenbeleid voor de Voor- en 
Vroegschoolse educatie (VVE) als niet VVE 
middelen voor peuterspeelzaalwerk. Het is 
wettelijk verplicht als gemeente om 
voldoende VVE plaatsen aan te bieden 
voor alle kinderen die binnen de doelgroep 
van VVE vallen.
Het is echter beleidsvrijheid van de 
gemeente om opvang voor kinderen tot 4 
jaar te subsidiëren.

hoog hoog hoog

11 48 Kunst- en 
cultuurbeleid

Opstellen van nieuwe beleidsnota kunst en cultuur en 
actualiseren daarvan.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

laag laag hoog

11 49 Beeldende kunst a. Ad-hoc onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in 
de openbare ruimte. Dit geldt ook voor de 
kunstwerken in het gemeentehuis of die uitgeleend 
zijn aan maatschappelijke organisaties;

b. Bezien of die kunstwerken gedeeltelijk (met name 
voormalige BKR-werken) afgestoten kunnen worden;

c. Op ad-hoc basis advisering over nieuwe 
kunstwerken. Op dat moment wordt voor dat project 
een commissie in het leven geroepen.

Indeling in categorie C want is niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

laag laag laag

11 50 Cultuureducatie Middels de inzet van combinatiefunctionarissen het 
aanbieden van programma's voor cultuurontwikkeling 
binnen het onderwijs, inclusief na-en buitenschoolse 
activiteiten en dagarrangementen. De programma's 
worden in overleg met de culturele instellingen en het 
basis- en voortgezet onderwijs opgezet.

Indeling in categorie C want kunst en 
cultuur is geen kerntaak van de 
gemeente, deze taak heeft geen wettelijke 
basis, is niet absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar.

laag laag hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

12 52 Buitensport
accommodaties

a. Opstellen en actualiseren van gemeentelijk 
sportbeleid (tarieven, accommodaties, privatisering, 
sportstimulering);

b. Accommodaties beschikbaar stellen aan 
sportverenigingen en met die verenigingen 
afspraken maken over beheer en onderhoud.

c. Beoordelen van verzoeken om vervanging van 
velden (van gras naar kunstgras) en materialen 
(zoals verlichting, hekwerken);

d. Vaststellen tarieven en innen gebruiksvergoeding.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

hoog hoog hoog

12 53 Binnensport-
Accommodaties

a. Accommodaties beschikbaar stellen aan onderwijs, 
verenigingen en particulieren;

b. Beheer (o.a. schoonmaken) en exploitatie 
(onderhoud, vervanging) van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties zoals sporthallen en 
gymnastieklokalen;

c. Opstellen seizoenplanning op basis van verzoeken 
om huur/gebruik;

d. Vaststellen tarieven en innen gebruiksvergoeding;
e. Overeenkomst sluiten voor de geprivatiseerde 

accommodaties ( Atalanta, Nuvoc en tafeltennis- 
complex).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft voor wat betreft het beschikbaar 
stellen van accommodaties voor 
gymnastiekonderwijs een wettelijke basis, 
maar vergt niet de gemeentelijke 
eigendom en/of exploitaties ervan.

hoog hoog hoog

12 54 Sportstimulering a. Opstellen van een jaarlijks bestedingsplan. Dit 
betreft vooral de activiteiten van de 
combinatiefunctionarissen;

b. Beoordelen van verzoeken om een vergoeding van 
individuele sporters die meedoen aan EK, WK of 
Olympische Spelen;

c. Beoordelen van verzoeken voor een incidentele 
bijdrage voor een sportactiviteit- of evenement.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

laag laag hoog

12 55 Kermissen Het jaarlijks organiseren van 4 kermissen. Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

MR maatschappelijke relevantie, FI financiële impact, B mate van beïnvloedbaarheid



Overzicht taken ingedeeld in Categorie A ('hard" wettelijk en/of noodzakelijk, onmisbaar)

Progr Form Naam taak VSA GBV D66 PvdA SamVeld WD CDA
3 7 Crisisbeheeming,

Rampe2bestrľjding en2eiligheid
3 8 Regienalevciligeeidszorg
4 11 VastgoeOmnonmetie
5 16 Wesren vocneerges
7 23 Opvang vreemdelingen aanvulling: stimulans
7 24 CGD contra cttaken
7 27 Wmo
7 29 Participatiowet:: mknmen
7 32 eociale gperkvoornieniog
7 33 Sendalistische jeugdhulp
8 34 dolen
10 42 Ondgrwdsdniopesring
10 43 Volwas2eneneducatie
10 44 heeoplichr
13 56 Cestuupcoreanen
13 57 rommu hicctin
13 58 Regionaln srmenwerking aanvulling: meerwaarde
14 59 Piecsrvorlenlng B. invulling frontoffice
14 60 Docume2gvern2rekking en mutaties
14 61 Burgerlirke stand
14 62 VgrOinglngeg
14 63 Omgevm2svergunningen
15 64 Belastingen



Overzicht taken ingedeeld in Categorie B ('zacht' wettelijk en/of zeer wenselijk)

Progr Form Naam taak VSA GBV D66 PvdA SamVeld VVD CDA
1 2 Stedenbouw

ruimtelijke structuurvisie
1 5 Projecten derden (niet BGE)
2 6 Volkshuisvesting relatie a-d Woonvisie
4 9 Verlierting
4 12 Inninhting opnebaar gebied
5 13 Verheersobjecten
5 15 Wegen

rr 18 Openbnar groen onderhoudsniveau onderhoud
7 22 Unugnheleid
7 25 aigemeenU eleid maatschappelijke 

enderetonr i nn
7 26 Uentrum ueor Jnegd un Gerin
7 28 Uamen iuvineeoebouw: multiproblem 

complexg gezignen
7 29/31 PurtidpnCiewet: werk
7 30 Mieima beleid
8 35 Alval d. zwerfafval
8 36 Begraafplaats nnnerhondbegrapfpl.
8 37 MÜieubeleiV a-b (beperk tot wett.j
8 38 Omeevmnr-handhaving en toezicht
8 38 Omgevingsbeleid

10 45 aeerliggenvereDer
10 46 OnOerwnenhhteretunheu
11 51 Archeologie en rijksmonumenten II 1 1



Overzicht taken ingedeeld in Categorie C (wenselijk, maar....)

Progr Form Naam taak SamVeld
Eigendommen en grond onderhoud aAçAf a,b,c,f

Bouwgrond-exploitatie best.plan opstellen

Eigendammen aa m ander
Vooaieainganhonden ogeriaet
Mobiliteit en veiligheid pnsoentie

onderhoud

Exploitatie parkeerbedrijf a,b,c,e a,b,c 

innen toer.belast

aanvu en

Toerisme

Kinderboerderij onderNgoN
aantal bezoekers

Looasehoasbelnid
Economische zaken a,b,c,d

nvaekmerkN
Peuterspeelwerk en kinderopvang beleid/verord pszw

Kanot-en ^r^ln
Beeldende kunst d,b

11
12

Ĩ2~

TT

TT

50

54

CnlteuoeddhhOia
52 Buitensport-accommodaties

53 Binnensport-accommodaties

Sportstimulering

c. ad hoe advisering

t.drV. inderhoud h,d

55 Kermissen

pgivatiserinq
ind«t.a

privatisering a,b,c
a,b,c

kst dekkendheid

WD CDA



Antwoorden technische vragen Kerntakendiscussie 
Beeldvormende bijeenkomst van de raad d.d. 16 januari 2016

Onderstaand zijn de antwoorden op de technische vragen opgenomen, zoals die zijn 
gesteld tijdens de beeldvormende bijeenkomst met de raad op 16 januari 2016.
De beantwoording is per programma en binnen een programma naar categorie (A, B 
en C). Binnen een bepaalde categorie zijn de vragen vervolgens per fractie 
beantwoord.

Programma 1

Vraag (SV):
kijkend naar de documenten ten bate van kerntakendiscussie. Wordt er gesproken 
omtrent bijvoorbeeld de leefbaarheid en de gewenste kwaliteit. Leefbaarheid kan af 
worden gemeten aan factoren als een lage parkeerruimte en de subjectieve 
verkeersveiligheid. Deze factoren worden geenszins benoemd maar zijn wel concrete 
aspecten die bij verdere uitwerking van de stadsvisie, een structuurvisie e.d. bepalend 
zullen als het gaat om een stukje woongenot/ leefbaarheid. Hoe zal worden voorzien 
in concreetheid van het aspect leefbaarheid. Hoe komt de parkeerbehoefte tot haar 
recht in de discussie, als ook hoe wordt voorzien in de zorgplicht van de gemeente 
omtrent verkeersveiligheid?
Antwoord:
Parkeerruimte en verkeersveiligheid zijn aspecten waaraan alle ruimtelijke 
ontwikkelingen getoetst worden. Deze taken worden uitgevoerd vanuit programma 1 
en 5. Parkeerbeleid valt daarbij onder de noemer 'ruimtelijk beleid' (form. 2a).

Categorie B, formulier 2, Stedenbouw

Vraag (PVDA):
In categorie B, programma 1 punt 2, stedenbouw: Bedoelt men in dit programma met 
het welstandsbeleid de welstandsnota? Wat is de wettelijke basis van dit 
programmaonderdeel. Waarom staat dit in categorie B en is het mogelijk om dit deel 
te verplaatsen naar categorie C?
Antwoord:
Welstandsbeleid gaat verder dan alleen de welstandsnota. Hier ligt de vraag voor óf de 
gemeente een rol moet/wil hebben t.a.v. de beeldkwaliteit van bouwwerken, dus ook 
bij projecten als Zilverackers. Cat. B. omdat geoordeeld is dat een bepaalde rol (los 
van de ambitie) wenselijk is.

Categorie C, formulier 1, Eigendommen en grond

Vraag (GBV):
Horen de taken onder c en f genoemd eigenlijk niet categorie B?
Antwoord:
f behoort tot categorie A en c tot categorie B. De indeling is echter over de gehele 
taak bezien en niet per subonderdeel.

Categorie C, formulier 4, Eigendommen en gebouwen

Vraag (GBV):
Er is toegezegd dat aan de raad een lijst met eigendommen verstrekt zou worden. 
Graag z.s.m. uitvoeren
Antwoord:
Deze lijst is aangeleverd en zit bij de digitale informatie. In dit overzicht zit echter een 
omissie. De gecorrigeerde lijst is als bijlage bij deze antwoorden toegevoegd.
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Vraag (GBV):
Past de toelichting wel bij deze taak? Onduidelijkheid over het woordje 'niet'.
Antwoord:
Ja de toelichting past bij deze taak. De omschrijving is zoals deze er staat.

Vraag (GBV):
Kunnen we deze taak overdragen aan derden?
Antwoord:
Grotendeels wel. Andere partijen kunnen daarbij ondersteunen of zelfs geheel 
overnemen.

Programma 2

Categorie B, formulier 6, Volkshuisvesting

Vraag (GBV):
Hoort deze taak feitelijk niet in categorie A thuis?
Antwoord:
Het hebben van een gemeentelijke woonvisie is niet verplicht... Als de gemeente deze 
heeft, dan is het maken van prestatieafspraken wél wettelijk verplicht.

Programma 3

Geen vragen

Programma 4

Categorie B, formulier 9, Verlichting

Vraag (GBV):
Welk gedeelte van deze taak is wettelijk en waar zit speelruimte?
Antwoord:
Officieel geen wettelijke taak, maar heeft wel een wettelijke basis vanuit de wegen 
verkeerswet. Veiligheid, aansprakelijkheidstelling en jurisprudentie geeft aan dat de 
landelijke richtlijn de basis is voor uitvoering.

Vraag (GBV):
Wat is de kwaliteit van het huidige verlichtingsniveau?
Antwoord:
Basis niveau

Vraag (PVDA):
Hoe gaat het proces van aanleg en onderhoud van de verlichting? Wordt onderhoud 
verricht door ingehuurde bedrijven of door medewerkers van de gemeente en is in het 
kader van Brainport overwogen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld Philips?
Antwoord:
Onderhoud, vervanging en schadeafhandeling wordt uitbesteed aan een 
onderhoudsaannemer. Regie aansturing wordt door eigen personeel uitgevoerd. In het 
kader van Brainport is niet overwogen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld Philips.

2



Categorie C, formulier 10, Voorzieningen honden

Vraag (GBV):
Hoezo is deze taak niet zeer wenselijk? Naar ons idee zeker wel. Zonder deze 
voorzieningen zal de hondenoverlast, die nu al wordt ervaren (zie wijkatlassen) nog 
groter worden.
Antwoord:
Politieke vraag en zodoende niet inhoudelijk beantwoord

Vraag (PVDA):
Is de hondenbelasting kostendekkend voor de voorzieningen die Veldhoven hiervoor 
treft? Hoeveel moet er bij (financieel) om het beleid uit te voeren?
Antwoord:
Ja, 10007o kostendekkend, er hoeft hierdoor financieel niets bij.

Programma 5

Categorie B, formulier 13, Verkeersobjecten

Vraag (GBV):
Wat is het huidige kwaliteitsniveau?
Antwoord:
Basis niveau

Categorie B, formulier 15, Wegen

Vraag (GBV):
Wat is het huidige kwaliteitsniveau?
Antwoord:
Basis niveau

Categorie B, formulier 18, Openbaar groen

Vraag (GBV):
Wat is het huidige kwaliteitsniveau?
Antwoord:
Basis niveau, met in het centrum een hoger niveau

Vraag (PVDA)
Zijn er in de afgelopen 2 jaar verzoeken geweest met betrekking tot het adopteren 
van groen, het adopteren van rotondes, burgerinitiatieven onderhoud/aanleg 
speeltuinen, tuintjes etc.?
Wat is hiervan het resultaat geweest?
Antwoord:
Ja er zijn verzoeken geweest. Ten aanzien van de sponsoring van rotondes wordt op 
dit moment een notitie opgesteld en zal worden afgerond 1e kwartaal 2016. Er komen 
verzoeken binnen voor adoptie groen en de vraag voor adoptie wordt ook uitgezet 
door de gemeente. Het animo hiervoor is wisselend, er lopen inmiddels een 20 tal 
initiatieven op het gebied van groen en zwerfvuil.

Vraag (VVD):
Kan de gemeente stoppen met het uitvoeren van groentaken.
Antwoord:
Ja dit kan met gestelde randvoorwaarden (kwaliteit/veiligheid) door andere partijen 
(bijvoorbeeld burgers) gedaan worden.
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Categorie C, formulier 14, Mobiliteit en Veiligheid

Vraag (GBV):
Welke onderdeel zijn wel of niet zeer wenselijk? Kan hier geen splitsing worden 
aangebracht per bullit?
Antwoord:
Alle onderdelen vallen in dezelfde categorie maar zijn wel afzonderlijk te splitsen.

Categorie C, formulier 17, Exploitatie parkeerbedrijf

Vraag (GBV):
Hoezo exploiteren we voorzieningen in de Kromstraat?
Antwoord:
Nee, we exploiteren geen voorzieningen in de Kromstraat (er is alleen een blauwe 
zone)

Vraag (GBV):
Is het verlenen van ontheffingen geen wettelijke taak? (invalidenparkeerkaarten?)
Antwoord:
Het verstrekken van een invalideparkeerplaats heeft een wettelijke grondslag vanuit 
de BABW en is zodoende een wettelijke taak.

Vraag (VSA):
In de programmakaarten is bij dit onderwerp aangegeven dat er een rolverandering 
mogelijk is. Welke rolverandering tov de actuele situatie is dan mogelijk?
Antwoord:
Het rolveranderingsproces is al gaande naar aanleiding van een eerdere 
raadsbehandeling (najaar 2015) waarbij keuzes gemaakt zijn.

Programma 6

Categorie C, formulier 19, Toerisme

Vraag (GBV):
Technische vraag: valt Air B & B onder de toeristenbelasting?
Antwoord:
Nee, dit valt er niet onder

Vraag (PVDA):
Is het mogelijk om het onderdeel toerisme volledig te laten vervallen? Indien we 
toerisme volledig schrappen wat is hiervan het financieel voordeel? En wat is het 
voordeel als ook de toeristenbelasting dan komt te vervallen?
Antwoord:
Ja dit is mogelijk, besproken is dat dit wel gevolgen kan hebben voor het op de kaart 
zetten van Veldhoven. Het financiële voordeel is niet besproken. Ook voor de 
toeristenbelasting is het financiële voordeel niet besproken.

Categorie C, formulier 20, Kinderboerderij

Vraag (GBV):
In de toelichting staat dat het niet zeer wenselijk is dat de gemeente deze taak 
uitvoert. Dat is maar de vraag. Kan deze toevoeging worden verwijderd?
Antwoord:
Politieke vraag en niet inhoudelijk beantwoord.
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Wel is de vraag gesteld of de PWA school en de kinderboerderij samengevoegd kunnen 
worden. Hier is geen antwoord op gegeven. Wel aangegeven dat kinderboerderij geen 
wettelijke taak is.

Categorie C, formulier 21, Landschapsbeleid

Vraag (PVDA):
Wat houdt het landschapbeleid in? Geven we adviezen en in ruil daarvoor ontvangt de 
gemeente financiën of geeft de gemeente gratis adviezen en is dit een kostenpost 
vanwege ambtenaar uren?
Antwoord:
Het betreft hier enkel de bebording in het buitengebied en niet de personele inzet van 
eigen mensen over advisering van landschapsbeleid. Het betreft hier geen wettelijke 
taak.

Programma 7

Categorie A, formulier 24, GGD

Vraag (GBV):
In hoeverre zijn de bij de GGD belegde contracttaken wettelijk?
Antwoord:
Er zijn een aantal taken waarvan wettelijk is voorgeschreven dat deze door de GGD 
uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zijn er wettelijke taken waarbij er keuzevrijheid 
is waar deze taak ondergebracht wordt. Dit betreft de contracttaken. Een voorbeeld is 
toezicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is een wettelijke taak 
om toezicht te organiseren, maar door welke partij en in welke vorm deze taak wordt 
uitgevoerd is een keuze.

Categorie A, formulier 27, WMO

Vraag (GBV):
Er staat hierbij dat het 'hoog beïnvloedbaar' is. Waarvoor geldt dat dan?
Antwoord:
Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wettelijke 
plicht. De gemeente heeft bij de uitvoering op een aantal onderdelen uit deze wet 
beleidsvrijheid. Bijvoorbeeld bij de inkoop van hulp bij het huishouden (de wijze van 
inkoop, de hoogte van de tarieven en de kwaliteit van de ondersteuning die ingekocht 
wordt).

Categorie B, formulier 25, Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning

Vraag (GBV/PVDA):
Hoort deze taak niet in categorie A gezien de omschrijving: sterk wettelijk en zeer 
wenselijk?
Antwoord:
Dit is een zacht wettelijke taak. De gemeente heeft beleidsvrijheid in het vormgeven 
van de preventieve taak zoals die in de wet is opgenomen. Een sterke basisstructuur, 
het inzetten op preventie heeft als effect dat de inzet van zwaardere en duurdere 
vormen van zorg voorkomen of verminderd kan worden.

Categorie B, formulier 26, Centrum voor Jeugd en Gezin

Vraag (GBV/PVDA):
Hoort deze taak niet in categorie A gezien de omschrijving: sterk wettelijk en zeer 
wenselijk?
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Antwoord:
De taken die worden uitgevoerd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin vinden hun 
wettelijke basis in de Wmo, de Wet Publieke gezondheid en de Jeugdwet. Het betreft 
een zacht wettelijke taak. De wet schrijft voor dat de gemeente verplicht is om 
bijvoorbeeld preventief jeugdbeleid uit te voeren, een advies en informatiefunctie te 
vervullen en middelen beschikbaar te stellen voor jeugdgezondheidszorg aan 0-4 
jarigen. De wijze waarop de gemeente aan deze taken invulling geeft is niet exact 
voorgeschreven, vandaar zacht wettelijk. Er staat bijvoorbeeld niet in de wet 
voorgeschreven dat de gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin moet hebben. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin is een vorm waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 
wettelijke verplichtingen in genoemde wetten en waarmee je sterk kan inzetten op 
preventie en een sluitende zorgstructuur zodat de inzet van zwaardere en duurdere 
vormen van zorg voorkomen of verminderd kan worden.

Categorie B, formulier 28, Samenlevingsopbouw: multiproblem complexe
gezinnen

Vraag (GBV):
Waarom is deze taak nu al niet ondergebracht bij het sociale domein?
Antwoord:
Het sociaal domein is een breed begrip. Ook voor de transities vervulde de gemeente 
al een taak op het gebied van integrale aanpak van multiproblem gezinnen.
Onder integreren bedoelen we hier dat we de aanpak van specifieke doelgroepen en 
problematieken qua aanpak willen integreren in één zorgstructuur.

Categorie B, formulier 29/31, Participatiewet: werk

Vraag (GBV/PVDA):
Hoort deze taak feitelijk niet in categorie A thuis?
Antwoord
Dit is een zacht wettelijke taak. De gemeente heeft een wettelijke opdracht, maar er is 
veel beleidsvrijheid in de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan deze taak.

Categorie B, formulier 30, Minimabeleid

Vraag (GBV/PVDA):
Hoort deze taak feitelijk niet in categorie A thuis?
Antwoord
Ook dit is een zacht wettelijke taak waarbij de gemeente veel beleidsvrijheid heeft in 
het vormgeven van het minimabeleid. Bijvoorbeeld het vaststellen van de 
inkomensgrens wanneer iemand in aanmerking kan komen voor de minima 
regelingen.

Vraag over programmakaarten (VSA):
Waarom zijn de onderdelen 4C tot en met 4H van programma 7 Sociaal Domein 
ondergebracht in de categorie wettelijke taken?
Antwoord:
De wettelijke grondslag van deze taken is verankerd in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Op grond van deze wet is de gemeente niet alleen 
verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Ook 
andere onderdelen waaronder leefbaarheid, sociale samenhang in 
dorpen/wijken/buurten, het geven van informatie en advies, openbare geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingsbeleid zijn in deze wet verankerd. Met betrekking tot 
lokaal gezondheidsbeleid is de gemeente op grond van de Wet Publieke Gezondheid 
verplicht een keer in de vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen.
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Programma 8

Categorie B, Formulier 37, Milieubeleid

Vraag (GBV)
Deze taak is deels wettelijk? Wat is deels?
Antwoord:
De taken op het gebied van bodem, geluid, lucht en externe veiligheid hebben een 
wettelijke basis. Deels ligt in de wet vast wat er moet gebeuren (bijvoorbeeld om de 5 
jaar een nieuwe bodemkwaliteitskaart en jaarlijks een onderzoek naar lucht), deels 
vormen deze onderwerpen het toetsingskader bij ontwikkelingen in de ruimtelijke 
ordening en bij handhaving van bedrijven.
De andere taken zijn niet wettelijk verplicht. Het betreft hier duurzaamheid en de 
organisatie rond het milieubeleid (milieubeleidsplan, uitvoeringsprogramma en 
evaluatie).

Vraag (SV):
Analyse van de niet wettelijke taken
Antwoord:
De niet wettelijke taken binnen milieubeleid betreffen duurzaamheid en de organisatie 
rond het milieubeleid.
Duurzaamheid is één van de drie pijlers uit het coalitieprogramma, is ondersteunend 
op veel beleidsterreinen binnen de gemeente, is een gedeeltelijke invulling van de 
Millenniumdoelen en heeft ook als voorbeeld een functie richting de samenleving. 
Duurzaamheid is gericht op een schoon en gezond leefmilieu voor huidige en 
toekomstige bewoners. De beleidsruimte voor de raad is groot. Duurzaamheid is een 
zeer wenselijke taak.
Om milieubeleid te sturen heeft de raad in 2010 een milieubeleidsplan vastgesteld, dat 
plan was eind 2015 afgelopen. Een milieubeleidsplan is niet wettelijk verplicht. De 
raad kan zelf aangeven hoe ze de komende jaren invulling wil geven aan de ambitie 
om in 2030 als Veldhoven duurzaam te zijn. Dit onderwerp leent zich goed voor een 
samenspraak proces, wat ook de kans verhoogt dat bewoners en bedrijven betrokken 
zijn/raken (bewustwording) en daadwerkelijk hun gedrag gaan veranderen en acties 
gaan ondernemen wat nodig is om het doel te bereiken. De gemeente kan hierbij 
vooral faciliteren.
In 2010 was het opstellen van een jaarlijks milieuprogramma wettelijk verplicht, in de 
looptijd van het milieubeleidsplan is deze verplichting uit de Wet milieubeheer 
gehaald. Een milieuprogramma is vooral een intern sturingsinstrument, de raad had 
dan ook al besloten dat het college de raad alleen hoefde te informeren over het door 
het college vastgestelde milieuprogramma. Een intern gerichte werkplanning milieu is 
in principe voldoende om richting te geven aan de jaarlijkse uitvoering.
De jaarlijkse milieu-evaluatie was in 2010 ook wettelijk verplicht en is inmiddels ook 
uit de Wet milieubeheer gehaald. De evaluatie is wenselijk om de raad te informeren 
over de voortgang van de uitvoering van het milieubeleid. De raad kan zelf aangeven 
of en hoe ze geïnformeerd wil worden (van hoofdlijnen in de jaarrekening tot een 
jaarlijks uitgebreid verslag).

Programma 9

Categorie C, formulier 40, Economische zaken,

Vraag( GBV):
Dat economisch beleid meer regionaal is dan lokaal gericht en daardoor in categorie C 
thuishoort, is maar de vraag. En-en kan ook aan de orde zijn met plaatsing in 
categorie B. Is dat ook een optie?
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Antwoord:
Wat betreft regionale samenwerking kan dit beperkt. Wel meedoen maar géén 
capaciteit leveren zal niet geaccepteerd worden.

Vraag (PVDA):
Onderdeel e:
Waarom worden in categorie C juist deze 3 samenwerkingsverbanden genoemd en 
worden de vele andere samenwerkingsverbanden nergens genoemd (ook niet bij de 
andere categorieën)?
Antwoord:
Wat betreft dit programma: in deze drie samenwerkingsverbanden zit veel 
tijd/energie. De gemeente Veldhoven is daardoor agendasettend.

Vraag (PVDA):
Onderdeel f en g:
» Wat houdt het in om als gemeente te faciliteren voor bedrijven?
» Wat betekent accountmanagement voor bedrijven?
» Wat levert faciliteren en accountmanagement op?
Antwoord:
Extra inzet t.b.v. startende bedrijven, bijv. startersbijeenkomst. X Eerste 
aanspreekpunt, bedrijfsbezoeken, belangen behartigen binnen gemeenten, zodat 
bedrijven niet langs verschillende afdelingen hoeven. X levert op dat bedrijven 
tevreden zijn over dienstverlening. Daardoor gunstiger vestigingsklimaat.

Categorie C, formulier 41, Weekmarkt

Vraag (GBV):
Technische opmerking: nummering onderdelen nu met streepjes gedaan, rest met 
a,b,c enz. Consequent zelfde methode toepassen, dus geen streepjes gebruiken.
Antwoord:
Is duidelijk en terechte opmerking.

Vraag (PVDA):
Categorie C, programma 9, punt 41, Weekmarkt: Waarom is het niet mogelijk om de 
weekmarkt kostendekkend te krijgen? In hoeverre is het mogelijk om dit volledig aan 
de 'markt' over te laten?
Antwoord:
De weekmarkt is kostendekkend, zie programmabegroting 2016, programma 9 blz 53. 
Het is mogelijk nog verder te gaan in het 'aan de markt overlaten' van de weekmarkt.

Programma 10

Categorie C, formulier 47, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Vraag (GBV):
Taak heeft een wettelijke basis maar staat in C. ??? Graag uitleg.
Antwoord:
Er is weliswaar een wettelijke taak maar die staat al benoemd in categorie B onder 
onderwijsachterstandenbeleid. Daarmee worden de VVE plaatsen bedoeld, dus 
peuteropvang voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand. De gemeente is 
wettelijk verplicht om voldoende plaatsen voor deze kinderen aan te bieden.

Daarnaast is er subsidie voor reguliere peuteropvang voor ouders die geen recht 
hebben op kinderopvangtoeslag voor de belastingdienst. Deze heeft geen wettelijke 
grondslag en valt daarom onder categorie C.
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Programma 11

Categorie C, formulier 48, Kunst en cultuur

Vraag (PVDA):
Categorie C programma 11, punt 48, kunst en cultuur:
Wat valt er nu exact onder dit programma kunst en cultuur?
Wat is het beleid?
Antwoord:
Onder Kunst en Cultuur valt:
1. De instellingen: Art4U, Theater de Schalm, De bibliotheek en Museum 't Oude 

Slot;
2. Amateurkunst: Muziekbeoefening/Theaterspelen/Beeldende kunst;
3. Evenementen: Cult & Tumult/ Volksfeesten/ enkele evenementen/ 

Garantstellingen voor evenementen;
4. Lokale Omroep Veldhoven;
5. Cultuurhistorie;
6. Beeldende kunst (expositieruimte);
7. Cultuureducatie;
8. Collectie kunst (aanschaf en onderhoud).

Het huidige beleid staat verwoord in de Nota Kunst en cultuur 2006-2011. Het 
voornemen bestaat om in 2016 deze nota te actualiseren.

Categorie C, formulier 50, Cultuureducatie

Vraag (PVDA)
Categorie C programma 11, punt 50, cultuureducatie:
Wie zijn de combinatiefunctionarissen?
Hoe verloopt zo'n proces van cultuureducatie?
Antwoord:
Er zijn in Veldhoven 3 combinatiefunctionarissen actief, waarbij 1 zich specifiek richt 
op de verbinding tussen onderwijs en cultuur e. d. De combinatiefunctionarissen zijn 
ondergebracht bij Cordaad.

Het proces van cultuureducatie betreft de samenwerking tussen onderwijs, 
buitenschoolse opvang, instellingen Kunst en Cultuur en kleinere culturele partners. 
De combinatiefunctionaris speelt hierin een belangrijke rol als coördinator, initiator en 
verbinder van bovengenoemde partners. Jaarlijks wordt er door de 
combinatiefunctionarissen in samenwerking met partners een activiteitenplan 
opgesteld. In de praktijk komt het er vaak op neer dat scholen een thema aandragen, 
bijvoorbeeld pesten. In samenwerking wordt dan gezocht naar een project waarin 
pestgedrag opgenomen wordt in een Kunst en cultuur programma eventueel 
gecombineerd met sport. De verbinding met de buitenschoolse opvang wordt hier ook 
in opgenomen.

Vraag (VVD):
We zien dat de activiteiten van De Parasol in categorie A, wettelijk verplicht, zijn 
ingedeeld. Geldt dit voor alle activiteiten van De Parasol? En zo nee, is er aan te 
geven welk gedeelte (in grootte of omzet) van de activiteiten niet wettelijk verplicht 
is?

Antwoord:
Er is hier blijkbaar sprake van een misvatting dat volwasseneneducatie en de 
activiteiten van de Parasol hetzelfde zijn. Dit is echter niet het geval. Mogelijk dat dit 
beeld wordt veroorzaakt door het feit dat zowel de subsidiering van de Parasol als 
volwasseneducatie onder hetzelfde product vallen. Het aanbieden van cursussen voor
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mensen met een taal- en rekenachterstand, op basis van de Wet Educatie en Beroep 
is een wettelijke verplichting. De wijze waarop en waar dit wordt vormgegeven is niet 
bij wet geregeld. Met de wetswijziging per 1 januari 2015 heeft de gemeente 
Veldhoven geen directe bemoeienis meer met de inzet van de WEB-gelden. De 
financiering verloopt voortaan via Eindhoven, die contactgemeente is voor de regio 
Zuidoost- Brabant en daarmee verantwoordelijk is voor het verzorgen van een 
passend educatieaanbod in de regio. Eindhoven zal in overleg met de regio een 
regionaal educatief plan opstellen.

Aanvullende vragen tijdens de beeldvorming op 12 januari 2016:

Vraag:
Klopt het dat de kosten voor inburgering niet onder deze post vallen en dus niet door 
de gemeente worden gedragen nu?
Antwoord:
Dat klopt. De gemeente heeft geen wettelijke verplichting in het aanbieden van 
inburgeringscursussen.

Vraag:
Is het aanbieden van leerlingenvervoer een wettelijke verplichting
Antwoord:
Ja, het betreft een wettelijke taak. Wel is variatie in de uitvoering mogelijk. Veldhoven 
volgt de modelverordening leerlingenvervoer van het VNG. Wij stimuleren ouders en 
kinderen al om zo veel mogelijk zelf te vervoeren of het eigen netwerk te gebruiken en 
laten kinderen door een externe deskundige onderzoeken om de meest passende 
vervoersvorm te kiezen. Dat betekent dus niet automatisch taxivervoer, maar zo 
mogelijk fiets of openbaar vervoer, eventueel met begeleiding. Elke aanvraag wordt 
individueel getoetst waardoor er sprake is van maatwerk.

Programma 12

Categorie C, formulier 52, Buitensportaccommodaties

Vraag (GBV):
Is ooit onderzocht of gaat dat nog gebeuren in hoeverre buitensportvoorzieningen 
fysiek samen te voegen?
Antwoord:
Er heeft tot op heden geen onderzoek plaatsgevonden naar het samenvoegen van de 
buitensportvoorzieningen. In de nieuw op te stellen sportnota zal nadrukkelijk 
aandacht worden besteed aan het verder overdragen van de exploitatie van de 
sportaccommodaties aan de gebruikers alsmede aan het multifunctioneel gebruik 
daarvan en de samenwerking tussen verenigingen. Dit laatste mede vanwege het feit 
dat bij een aantal verenigingen er sprake is van teruglopende ledenaantallen.

Categorie C, formulier 52, Binnensoortaccommodaties

Vraag (PvdA):
Welke gemeentelijke accommodaties hebben we nog in eigen bezit en welke kunnen 
er nog geprivatiseerd worden?
Antwoord:
Van de gemeentelijke sporthallen is de "Atalanta" geprivatiseerd. De overige 
gemeentelijke binnensportaccommodaties, te weten 
» Sporthal Den Ekkerman
» Sporthal Kempen Campus (plus turnhal/dojo/fitness/2 gymzalen)
» 5 gymzalen (MFA's)
» Nuvoc-hal
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» Tafeitenniscentrum
zouden nog geprivatiseerd kunnen worden. Kanttekening is wei dat wij ais gemeente 
een wetteiijke taak hebben om gymnastiekonderwijs te faciiiteren door middel van het 
beschikbaar steilen van ruimte. Met de "Atalanta" zijn in de huurovereenkomst 
hierover afspraken opgenomen.

Bij de buitensportaccommodaties zijn een aantai accommodaties (deeis) 
geprivatiseerd. Hockeyvereniging BASKO is voiiedig geprivatiseerd en een drietai 
tennisverenigingen bijna voiiedig. Verder zijn aiie kieedaccommodaties en kantines bij 
de sportaccommodaties geprivatiseerd.

Categorie C, formulier 55, kermissen

Vraag (PVDA)
» Graag een overzicht per kermis van de afgelopen 2 jaar wat de kosten en baten 

waren?
» Is er een mogelijkheid om de kermissen kostendekkend te maken?
» Klopt het dat er nu inschrijving plaatsvindt op basis van een blind (op)bod vanuit de 

kermisexploitant op een plaats? Is het wettelijk bepaald om deze methodiek te 
hanteren of kan/mag men ook een andere methodiek van verhuur staanplaatsen 
hanteren?

Antwoord:
- Kosten en baten van de afgeiopen 2 jaar voor de 4 kermissen samen:

2013: Lasten euro 118.000,
2013: Baten euro 47.000,

2014: Lasten euro 104.000,
2014: Baten: euro 39.000,-

Globale verdeling van de baten per kermis: 150Zo d'Ekker, 1007o Oerle, 4507o 
Veidhoven Dorp, 3007o Zeeist
Globale verdeling van de lasten per kermis: 707o d'Ekker, 707o Oerle, 2507o Veldhoven 
Dorp, 6107o Zeeist (bij Zeeist zijn 4207o van de iasten het gevoig van horeca 
activiteiten, in de vorm van voornameiijk schoonmaakkosten)

- Kostendekkend maken is afhankeiijk van keuzes die gemaakt worden en hoe de 
markt reageert. Wei of niet wegzetten bij een marktpartij is bijvoorbeeid een van 
deze keuzes.

- Er vindt inschrijving piaats waarbij een expioitant zeif mag bepaien voor weik bedrag 
hij/zij inschrijft. Gunning gebeurt nav resuitaten andere inschrijvers. Er zijn ook 
andere methodes, zoais bijvoorbeeid het wegzetten bij een marktpartij of het iaten 
organiseren door een stichting (van horeca ondernemers)

Aanvullende vraag tijdens de beeldvorming op 12 januari 2016:

Vraag:
Hoe is de opbouw van de kosten van een kermis (vraag ging specifiek over Zeelst)?
En is er een apart budget voor veiligheid tijdens de kermis?
Antwoord:
Controie van het terrein gebeurt op voorhand in samenwerking met oa brandweer, 
poiitie en handhaving. Een inrichtingspian bepaait waar attracties komen te staan en 
hier wordt bij de piaatsing op gecontroieerd. De organisatie (gemeente) moet zorgen 
dat de expioitanten beschikken over gecertificeerde attracties die op de kermis 
gepiaatst worden. Terrein- en attractie-beveiiiging wordt op deze manier 
gewaarborgd.
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Tijdens de kermis wordt door handhaving gelet op het naleven van de APV.

In de begroting van 2016 zijn op het product kermis de eigen uren geraamd op C 
33.000,- en de beïnvloedbare lasten op C 47.000,- (de inzet van politie en handhaving 
zit hier niet in en is ook niet inzichtelijk).

Programma 13

Categorie A, formulier 56, Samenwerkingsverbanden

Vraag:
Graag een toelichting op de samenwerkingsverbanden
Antwoord:
De samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van programma 13 zijn geen 
thematische instituten (het is een middel). Het gaat juist over netwerkorganisaties, 
die inhoudelijke thema's met elkaar in samenhang brengen en zo een meerwaarde 
behalen. De inhoudelijke thema's (zoals bv. wonen, werken, sociaal domein) zijn 
ondergebracht in de overige programma's. Om toch een zo volledig mogelijk overzicht 
te geven van samenwerkingsverbanden zijn deze in onderstaand schema 
weergegeven, per programma waar ze in opgenomen zijn. Tevens is aangeven welke 
samenwerkingsverbanden wettelijk verplicht zijn. De overige zijn dus bovenwettelijk 
(= niet-hardwettelijk). Dat wil niet zeggen dat de taken van deze 
samenwerkingsverbanden altijd facultatief zijn, voor de taken die zijn ingedeeld in 
categorie A is ingeschat dat deze voor een goed functioneren van de gemeente 
onmisbaar zijn.

Programma 1 stedelijke 
ontwikkeling

- RRO
" Vereniging projectmanagement VNG 
" Stuurgroep Brainport Avenue 
" Streekcommissie en stuurgroep Boven-Dommel 
" Inrichtingsplan Wintelre-Oerle

Programma 2 wonen " kaderstelling vanuit stedelijk gebied, zoals regionale 
woningbouwafspraken, urgentieregeling etc.

" Stichting stimuleringsfonds volkshuisvesting
Programma 3 veiligheid " Veiligheidsregio, wettelijk

" Politieregio Oost-Brabant, wettelijk
- RIEC
" Stichting Halt Oost-Brabant 
" Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Programma 4 beheer 
openbare ruimte

" Coöperatie bosgroep Zuid Nederland 
" VOG bosbrandverzekering

Programma 5 bereikbaarheid " Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant 
" Alderstafel

Programma 6 natuur en 
recreatiebeheer

" Transnationaal landschap Groote Heide

Programma 7 sociaal domein " 21 voor de jeugd, gedeeltelijk wettelijk, bv.
jeugdreclassering 

" Transitie jeugdzorg
" GGD, grotendeels wettelijk
" Ergon
" Regionaal werkbedrijf
" Platform Roma
" Coöperatie slimmer leven
" Regionale aanpak kindermishandeling
" Signaleringssysteem zorg voor jeugd
" Zorgketen dementie Eindhoven-Groot Kempenland
* Stuurgroep zorgcirkels
" Denktank dementie
" Regionale aanpak kindermishandeling

Programma 8 milieu en 
duurzaamheid

" Kenniscluster energieneutraal wonen en werken
" Netwerk energiecoöperaties ZO-Brabant
" Smart energy regions
* ODZOB (milieuvergunningen), wettelijk, met mogelijkheid
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tot plustaken
Programma 9 economie " Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP)

" Kaderstelling vanuit stedelijk gebied, zoals afstemming 
bedrijventerreinen, 1 loket etc.

Programma 10 onderwijs " Regeling openbaar onderwijs de Kempen 
" Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Programma 11 kunst en 
cultuur
Programma 12 sport en 
recreatie

" Regionaal routebeheer

Programma 13 lokale 
democratie en bestuurlijke 
samenwerking

" Stichting Brainport en Brainport Development
" Stedelijk gebied
" Metropoolregio 
" Samenwerking Veldhoven-Best 
" Campussamenwerking

Programma 14 
publieksdienstverlening

" ODZOB (overige vergunningen), wettelijk, met 
mogelijkheid tot plustaken

" Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (= centraal archief)
Programma 15 algemene 
dekkingsmiddelen en 
financiering

" Bizob

Programma 14

Categorie A, formulier 57, Communicatie

Vraag:
Wat is wettelijk verplicht in de communicatie van de gemeente en wat niet?
Antwoord:
Er is geen eenduidige lijst te geven van de wettelijk verplichte communicatie vanuit de
gemeente. Dit is ondergebracht bij de programma's vanuit de vakdisciplines.
Bijvoorbeeld: bij het toekennen van een bouwvergunning stelt dié wet de verplichting
hierover te communiceren.

De gemeentewet is niet duidelijk over wanneer een gemeente verplicht MOET
communiceren. Onderstaande wettelijke verplichtingen zijn wel concreet bekend:

» Officiële bekendmakingen, zoals wij nu via het Veldhovens Weekblad, de
staatscourant en www. ruimtelijkeplannen.nl communiceren en in de toekomst ook 
via GVOP.

» Besluitenlijsten van bestuur

» Informatieaanvragen op basis van WOB (WOB-verzoeken)

» Risicocommunicatie: Wettelijk gezien zijn gemeenten verplicht om hun bevolking te 
informeren over risico's die tot mogelijke rampen en zware ongevallen kunnen 
leiden. De communicatiemiddelen die daarbij nodig zijn, liggen niet wettelijk vast.
In Veldhoven ligt de uitvoering hiervan bij de VRZBO (in samenwerking met de 
gemeente).

» Crisiscommunicatie: de gemeente is ook verplicht te communiceren bij rampen en 
zware ongevallen. Dit is geregeld in het 'Besluit informatie inzake rampen en zware 
ongevallen'.

o Artikel 7 wet veiligheidsregio's verplicht de burgemeester informatie aan de
bevolking van zijn gemeente te verschaffen tijdens een (dreigende) ramp of crisis. 
De informatie heeft betrekking op zowel de achtergronden van de crisis als op de 
gevraagde handelingen van burgers. Daarnaast verplicht dit artikel de
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burgemeester om de personen die betrokken zijn bij de bestrijding of beheersing 
van de ramp of crisis te informeren over de risico's voor de gezondheid en de te 
treffen voorzorgsmaatregelen en afstemming te zoeken met de 
informatievoorziening op Rijksniveau (artikel 7 lid 3). Dit artikel heeft geen 
betrekking op informatievoorziening over alle potentiële bedreigingen 
(risicocommunicatie). Dat is geregeld in artikelen 45 en 46 en is een taak voor het 
bestuur van de veiligheidsregio; de risicocommunicatie naar de bevolking vindt zijn 
basis in artikel 46 lid 2 Wvr.

Daarnaast delen we graag de algemene doelstelling voor overheids
communicatie, zoals in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) vastgelegd is. Deze 
bestaat uit de volgende punten:

» Het vergroten van de legitimiteit van het openbaar bestuur en de subdoelstellingen; 
» Het informeren van de bevolking (alleen een goed geïnformeerde bevolking kan 

goed reageren op handelingen en beleidsvoornemens van de gemeente);
» Het geven van uitleg en toelichting op het beleid;
» Het geven van de mogelijkheid tot inspraak.

De gemeente moet naast passieve voorlichting (informatie op verzoek), 
belanghebbenden ook actief voorlichten. Een gemeente behartigt het algemeen 
belang. Daarom is het noodzakelijk, door middel van goede communicatie, beleid te 
verduidelijken en uit te leggen en daarmee draagvlak te creëren.
De manier waarop en de mate waarin staan niet wettelijk vastgelegd. Daarom is het 
moeilijk te benoemen in hoeverre communicatie wettelijk verplicht/ onmisbaar/ 
wenselijk is.

Hier is met name ingegaan op communicatie als 'voorlichtingstaak'. Positionering van 
gemeente /onderhouden perscontacten / buitenwereld binnen halen e.d. zijn hierin 
niet opgenomen maar zijn ook geen wettelijke taak.

Vraag:
Is er sprake van dubbelingen tussen programma 13 en programma 14 voor wat 
betreft communicatie
Antwoord:
Nee er is geen sprake van een dubbeling.

In programma 13 wordt bedoeld de communicatie aan inwoners en ondernemers 
vanuit bestuur en organisatie.

In programma 14 , bedoelen we het beantwoorden van vragen en het geven van 
informatie omtrent onze dienstverlening (producten en diensten van de gemeente).

In programma 14, formulier 60 wordt een aantal hard wettelijke taken genoemd die 
wij ambtelijk uitvoeren vanuit dienstverleningsaspect (het 'Wat'). Vorm en uiting is 
een keuze van de gemeente (het 'Hoe')
In programma 14, formulier 59 wordt een aantal rand voorwaardelijke aspecten 
genoemd die nodig zijn om de wettelijke taken en door de gemeente bepaalde 
onmisbare taken uit te kunnen voeren en over te informeren/communiceren.
Als voorbeeld: De website is enerzijds een dienstverleningskanaal. Dit is geen 
wettelijke taak maar voorziet in een behoefte/voorziening van de 
burgers/ondernemers om zaken met de gemeente af te kunnen handelen of informatie 
te kunnen inwinnen. De website is tevens een communicatiekanaal dat wordt ingezet 
voor de communicatie aan burgers en ondernemers, bijvoorbeeld de stand van zaken 
over de asielzoekers.
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Programma 15

Geen vragen
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Beantwoording technische vragen gesteld tijdens de oordeelsvormende 
vergadering op 26 januari 2016

1. Kermissen: Wat is het effect | zijn de consequenties als er één centrale kermis 
zou komen? Waarom wordt er bij de kermissen niet meer aan de markt 
overgelaten; wat zou het (financieel) effect zijn?

Technisch is het mogelijk om één centrale kermis te organiseren. Historisch had f 
heeft ieder kerkdorp haar eigen kermis. In 2011 is de kermis in Meerveldhoven 
vervallen f samengevoegd met kermis d'Ekker. Bij samenvoegen van de huidige 4 
kermissen tot 1 centrale kermis moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
oude kerkdorpen nog steeds hechte gemeenschappen zijn, die hechten aan een eigen 
kermis.
Het laten organiseren van een kermis door derden - in samenwerking met lokale 
partijen als horeca en dorpsvereniging - zal als pilot in 2016 plaatsvinden. Het streven 
hierbij is om voor het kermisdeel budgettair neutraal uit te komen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat bij organisatie van de kermis door derden in de openbare ruimte, de 
gemeente verantwoordelijk blijft voor de openbare orde en veiligheid. Verder staan er 
op het product kermis ook kosten die veroorzaakt worden door activiteiten die in 
combinatie met de kermis georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld in Zeelst.

2. Groenadoptie: Wat is het effect als het kwaliteitsniveau van het groen (van 
rotondes, stukjes groen in de wijk) wordt verlaagd, of wat is het (financieel) 
effect als het onderhoud wordt uitbesteed aan particulieren?

Bij adoptie van openbaar groen gaat het naar verwachting om relatief beperkte 
hoeveelheden. Als gemeente bespaar je wel onderhoud van deze meters groen maar 
daar tegenover staat dat we meer instructie geven, aansturing en vraagbaak zullen 
zijn richting degene die het onderhoud overneemt. (op dit moment wordt er gewerkt 
aan een overzicht wat er loopt aan zelfwerkzaamheid). De verwachting is dat het 
financieel voordeel nihil is. Bij sponsoring van rotondes kan een beperkt financieel 
voordeel ontstaan vanuit reclameinkomsten (op dit moment worden de mogelijkheden 
onderzocht).
Het verlagen van de kwaliteitsniveau van het groen kan (technisch) het beste 
vormgegeven worden door b.v. minder zwerfafval opruimen (overlaten aan de 
burger), minder afvalbakken plaatsen, de ruwe bermen minder maaien, delen van het 
gazon minder maaien zodat het meer bermen worden en gedeeltelijk heester 
vervangen door gras. De mate waarin je dit doet zal leiden tot het structureel 
besparen op onderhoudskosten. Het effect zal een minder verzorgde openbare ruimte 
zijn met wisselende reacties van gebruikers.

3. Sportaccommodaties: Waarom zijn nog niet alle accommodaties die er wellicht 
voor in aanmerking komen geprivatiseerd? Wat zou het effect op het 
kwaliteitsniveau zijn van privatiseren?

Van de gemeentelijke sporthallen is de "Atalanta" geprivatiseerd. De overige 
gemeentelijke binnensportaccommodaties, te weten

- Sporthal Den Ekkerman
- Sporthal Kempen Campus (plus turnhalfdojoffitnessf2 gymzalen)
- 5 gymzalen (MFA's)
- Nuvoc-hal
- Tafeltenniscentrum



zouden nog geprivatiseerd kunnen worden. Kanttekening is wel dat wij als gemeente 
een wettelijke taak hebben om gymnastiekonderwijs te faciliteren door middel van het 
beschikbaar stellen van ruimte. Met de "Atalanta"zijn in de huurovereenkomst 
hierover afspraken opgenomen.
Bij de buitensportaccommodaties is een aantal accommodaties (deels) geprivatiseerd. 
Hockeyvereniging BASKO is volledig geprivatiseerd en een drietal tennisverenigingen 
bijna volledig. Verder zijn alle kleedaccommodaties (uitgezonderd één 
kleedvoorziening Marvilde) en kantines bij de sportaccommodaties geprivatiseerd. 
Effect op kwaliteitsniveau is uiteraard ook afhankelijk van de vorm van privatisering. 
Bijvoorbeeld geheel privatiseren of alleen onderhoudstaken overdragen.
Het is wel landelijk bekend als gemeentes jaarlijks financieel minder bijdrage dat het 
kwaliteitsniveau daalt. Als het doel van privatiseren bezuinigen is, dan zal vooral bij 
binnensportaccommodaties de kwaliteit gaan dalen.

4. Kunstcollectie (BKR): Waarom heeft de gemeente een kunstcollectie? Hoe 
verhouden de kosten zich ongeveer tussen behouden en verkopen?

De kunstcollectie is voor een belangrijk deel opgebouwd uit werken in kader van de 
BKR-regeling. De collectie wordt minimaal vergroot door verkregen werken zoals foto's 
van Norbert van Onna en Henk Peters. De collectie binnen het gemeentehuis omvatte 
eind van vorig jaar een 346 interne werken. De kosten voor behoud zijn zeer beperkt 
waarbij het gebruik gemaakt wordt van opslag op de zolder van het gemeentehuis. 
Volstaan wordt met registratie en waar mogelijk het plaatsen van de werken 
binnen het gemeentehuis.
Verkopen van de collectie vergt een nauwgezette procedure zoals deze sinds 1992 
volgens een modelverordening de Vereniging van Nederlandse Gemeente wordt 
gehanteerd. Dit proces van selectie en afstoten onder leiding van een in te stellen 
commissie is een langduriger proces. Verwacht wordt dat de kosten van selectie, 
opschoning, teruggave, verkoop en afstoten de opbrengsten teniet doen.

5. Bouwgrondexploitatie: niet echt een vraag. Er werd zich afgevraagd waarom 
dit in cat C staat (wetende dat het wellicht wenselijk is om het naar B te 
verplaatsen, omdat de taak naar alle waarschijnlijkheid niet geschrapt kan 
worden)

De bouwgrondexploitatie is geen wettelijke taak, derhalve categorie C.
Het stopzetten van bouwgrondexploitatie heeft tot gevolg dat de gemeentelijke 
financiën niet meer op orde zijn, zonder dat er (incidentele) dekkingsmiddelen worden 
aangewend/geoormerkt voor het niet meer behalen van de opbrengsten en winsten uit 
de bouwgrondexploitatie.
Gesteld moet worden dat bij het schrappen in de bouwgrondexploitatie ook 
opbrengsten bouwgrondexploitatie moeten worden geschrapt. Dit betreft in eerste 
instantie de opbrengsten van de grondverkopen. Inmiddels laten nagenoeg alle 
bouwgrondexploitaties weer een positief resultaat zien waardoor bij schrappen de 
besparing in kosten niet opweegt tegen de lagere opbrengsten. Door het schrappen 
worden er minder woningen toegevoegd of er komen minder bedrijven, waardoor er 
op termijn ook mindere groei is van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen 
en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.



INDICATIEVE DOORREKENING KERNTAKENDISCUSSIE DEEL 2: CATEGORIE B

Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

1 2 Stedenbouw Niveau omlaag: een mogelijk scenario is vermindering met 100Zo 
= C 15.000 per 2019

Toelichting:
Door de invoering van de Omgevingswet (voorzien eind 2018) 
kunnen ruimtelijke structuurvisie, welstandsbeleid en 
bestemmingsplannen bondiger en ruimer opgezet worden (minder 
voorschriften, deregulering). Voordat dit tot besparingen kan 
leiden, zullen echter bestaande bestemmings-plannen, visies en 
verordeningen moeten worden vervangen door een 
omgevingsplan dat volgens de nieuwe wet is vormgegeven. Het 
verlagen van de inzet direct per 2018 is gelet daarop niet 
haalbaar. Per 2019 wel, met 100Zo.

Mogelijke consequenties:
De burger zal meer vrijheid krijgen om zijn plannen te 
ontwikkelen

15.000

1 5 Projecten derden (niet 
BGE)

Niveau handhaven: uitgangspunt bij uitvoering taak is 
kostendekkendheid.

Geen consequenties
2 6 Volkshuisvesting Een mogelijk scenario is het verlagen van het de inzet van 0,83 

fte naar 0,4 fte :: C 27.950 per 2017

Toelichting:
De gemeentelijke inzet voor lokaal volkshuisvestingsbeleid is de 
afgelopen jaren reeds teruggebracht van 1,4 fte naar 0,83 fte.
Een verdere besparing tot 0,4 fte kan worden bereikt door:
- minder uitvoerige lokale nota's op te stellen en meer nota's in 
regionaal verband op te laten stellen;
- minimale inzet ten behoeve van de regio;
- te stoppen met beleid voor specifieke doelgroepen zoals 
starters, woonvormen voor ouderen, CPO-projecten;
- geen prestatieafspraken met woningcorporaties te maken.

27.950 27.950 27.950
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

Mogelijke consequenties:
- Niet voldoen aan vraag naar capaciteit vanuit de regio en 
daardoor grotere afstand tot regionaal beleid;
- Minder inbreng en invloed bij regionale discussie over o.a. 
bouwprogramma en daardoor wellicht minder toebedeelde 
aantallen;
-Minder goede relatie met woningcorporaties, waardoor deze 
minder bereid zullen zijn gemeentelijke vraagstukken mede op te 
lossen. Dat kan met name aan de orde zijn bij vraagstukken over 
de huisvesting van o.a. statushouders en starters.

4 9 Verlichting Niveau omlaag: een mogelijk scenario is het terugdringen van de 
stroomkosten met C 5.000 per 2017

Toelichting:
Op de doorgaande wegen zouden minder lantaarnpalen hoeven te 
staan c.q. er zouden er minder hoeven te branden. Dit kan 
besparen op energiekosten en armaturen. Op doorgaande wegen 
de bestaande lichturen beperken met 500Zo levert een voordeel op 
van C 5.000,- stroomkosten. (Voordeel in 2016 wordt gebruikt 
voor technische aanpassing).

Mogelijke consequenties:
- meer klachten, meldingen
- toename ongelukken
- toename aansprakelijkheid voor die ongelukken.

5.000 5.000 5.000

4 12 Inrichting openbaar 
gebied

Toelichting:
In dit programma betreft het vooral de
reconstructiewerkzaamheden op basis van kredieten. Normaal, 
regulier onderhoud zit in programma 6.
Niveau van de inzet kan omlaag per 2017, maar dan uitsluitend 
voor het aspect groen. De financiële effecten zijn verwerkt bij
6-18 (Openbaar groen).
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

5 13 Verkeersobjecten Niveau omlaag: een mogelijk scenario is de vermindering met
100Zo op onderdeel bebording :: C 9.000 per 2017

Toelichting:
Aantal verkeers- en informatieborden verminderen. Ze dienen 
veelal om de verkeersveiligheid te verhogen en extra 
duidelijkheid te verschaffen.

Mogelijke consequenties:
- toename van aantal ongevallen waarin gemeente aansprakelijk 
gesteld wordt. Kan een bewuste keuze zijn om dat mogelijke 
risico te accepteren.
- vermindering gaat in tegen de richtlijnen (CROW).

9.000 9.000 9.000

5 15 Wegen Niveau omlaag: een mogelijk scenario is de vermindering met
100Zo ^ C 20.000) per 2017

Toelichting:
- niveau van de staat van wegen wordt iets minder;
-zwerfafval niet meer opruimen. De samenleving c.q. de 
individuele burger is hiervoor zelf verantwoordelijk; Benoemd bij 
nr. 18 (Taak Openbaar groen).
-niet de gemeente maakt een plan voor straatmeubilair, maar de 
samenleving maakt een plan. De gemeente faciliteert met advies 
en middelen. Andere werkwijze, vergelijkbare kosten.

Mogelijke consequenties:
- meer klachten (o.a. over verrommeling straatbeeld), meldingen
- toename ongelukken
- toename aansprakelijkheid voor die ongelukken.

20.000 20.000 20.000

6 18 Openbaar groen Niveau omlaag: een mogelijk scenario is een verlaging met C 
90.000 per 2017

90.000 90.000 90.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

Toelichting:
De volgende besparingen zijn mogelijk, tot een totaal van
C 90.000 besparing en voorts C 25.000 daling kosten, deze te 
verrekenen met afvalstoffenheffing:
- Verminderen afvalbakken (met 500Zo :: C 15.000);
- Onderhoud bermen versoberen (1x in plaats van 2x per jaar 

maaien, op selectieve plaatsen). Besparing C 15.000,-;
- Omvorming heesters (100Zo :: C 40.000).
- Minder maaien (100Zo :: C 20.000) op selectieve plaatsen.
- Zwerfafval in directe woonomgeving overlaten aan burgers.

De samenleving c.q. de individuele burger is hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Besparing C 25.000 (50Z). Verrekening 
met tarief afvalstoffenheffing;

Mogelijke consequenties:
- Eenmalige kosten aanpassingen;
- Meer (zwerf)vuil;
- Minder verzorgd straatbeeld;
- Meer meldingen. Naast ergernis vraagt dit ook meer capaciteit.
Op termijn zal dit ook leiden tot een verlaging van de storting in 
de reserve openbaar groen als gevolg van aanpassing 
beheerareaal.

7 22 Jeugdbeleid Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein - - - -

7 25 Algemeen beleid
maatschappelijke
ondersteuning

Niveau inzet is beïnvloedbaar, maar verlaging ligt in huidig 
stadium niet voor de hand. Behoefte bestaat om eerst meer 
inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van de transities in 
het sociaal domein.

7 26 Centrum voor Jeugd 
en Gezin

Niveau inzet is beïnvloedbaar, maar gelet op de verdere korting 
op de jeugdbudgetten vanuit het Rijk en de noodzakelijke 
versterking van activiteiten op het gebied van signalering en 
preventie in de basisstructuur absoluut onwenselijk.

7 28 Samenlevings
opbouw: multiproblem 
complexe gezinnen

Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

7 29/31 Participatiewet: werk Niveau inzet is beïnvloedbaar, maar verlaging ligt in huidig 
stadium niet voor de hand. Behoefte bestaat om eerst meer 
inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van de transities in 
het sociaal domein.

7 30 Minimabeleid Niveau omlaag: een mogelijk scenario is verlaging met 100Zo ::
C 60.000 per 2017

Toelichting:
Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een 
voorziening op basis van minimabeleid wordt uitgegaan van een 
inkomen dat op of onder 1100Zo van de bijstandsnorm ligt. Het 
niveau kan omlaag gebracht worden tot 1000Zo van de 
bijstandsnorm.

Mogelijke consequenties:
Minder mensen kunnen aanspraak maken op voorzieningen die 
bestemd zijn voor mensen met een minimum inkomen.
De kans dat mensen in de financiële problemen komen wordt 
vergroot, waardoor grotere kans op aanspraak 
schuldhulpverlening en afschrijving op debiteuren.

60.000 60.000 60.000

8 35 Afval Toelichting:
Niveau van de inzet kan omlaag want de verantwoordelijkheid 
voor het opruimen van zwerfafval kan meer bij de burgers, 
bedrijven en instellingen worden neergelegd. In het algemeen 
moet de duurzaamheidsinsteek gevolgd worden. De financiële 
effecten zijn verwerkt bij 6-18 (Openbaar groen).
Per 1 oktober 2015 nieuw afvalinzamelingsplan vastgesteld om te 
komen tot reductie van afval en kosten van afval. Afval wordt 
verrekend via de afvalstoffenheffing.

Mogelijke consequenties:
- meer klachten, meldingen en daarbij groter capaciteitsbeslag;
- burgers zullen elkaar meer moeten aanspreken
- samenleving is zelf verantwoordelijk voor het straatbeeld.
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

8 36 Begraafplaats Een mogelijk scenario is het niveau handhaven en verhogen tarief 
met 100Zo = C 10.000 per 2017

Toelichting:
De financiële inzet van de gemeente kan verminderd worden door 
de tarieven, welke doorberekend worden aan nabestaanden, te 
verhogen en daarmee de inkomsten voor de gemeente te 
verhogen. De geboden kwaliteit van de begraafplaats zou dat 
mogelijk moeten maken.
Kanttekening daarbij: de huidige tarieven zijn vergelijkbaar met 
de tarieven in regiogemeentes.

Mogelijke consequenties:
De begraafplaats wordt in financiële zin minder aantrekkelijk ten 
opzichte van de begraafplaatsen in de regio.

10.000 10.000 10.000

8 37 Milieubeleid Een mogelijk scenario is het gedeeltelijk schrappen van de taak:
C 39.000 in 2016, daarna C 78.000 per jaar

Toelichting:
De afgelopen jaren is de inzet voor milieubeleid al teruggebracht. 
De taak kan gedeeltelijk geschrapt worden door het 
ambitieniveau ten aanzien van de leefomgevingskwaliteit 
(duurzaamheid, biodiversiteit, materialentransitie, 
energietransitie, luchtkwaliteit, geur- en geluidhinder) te 
verlagen.
Binnen dit product is C 40.000 beschikbaar als werkbudget.
Hiervan worden wettelijke en niet-wettelijke taken betaald. Er 
zijn slechts beperkte producten als gevolg van de wettelijke 
taken. Van dit budget kan 750Zo worden aangemerkt voor niet
wettelijke producten.
Een besparing met 750Zo komt overeen met een bedrag van C 
30.000. Dit leidt ook tot een besparing op capaciteit van 1.000 
uur :: 2/3 fte :: C 48.000 (niveau 10a)

Mogelijke consequenties:
^ Stoppen met concrete acties gericht op bewustwording, 

voorlichting en educatie (bijvoorbeeld Greenkids, actie

39.000 78.000 78.000 78.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

Boodschappen op de Fiets, Mobiliteitsmarkt en Energiemarkt)
^ De gemeente levert geen actieve bijdrage aan het behalen 

van de provinciale en nationale milieudoelstellingen.

8 38 Omgevings- 
handhaving en 
toezicht

Een mogelijk scenario is het verminderen van de capaciteitsinzet 
voor een deel van de taken

Toelichting:
De taken in dit product zijn onder te verdelen in:
1. Wettelijk verplichte taken;
2. Niet-wettelijk verplichte taken, maar wel wenselijk: met name 

aspecten rondom Veiligheid (b.v.: Algemene plaatselijke 
verordening (Apv), Bibob-beleid, Damoclesbeleid, 
evenementenbeleid)

3. Niet-wettelijk verplichte taken onder meer op gebied van:
a. Ruimtelijk domein (b.v.: stedenbouwkundige en 

gebruikskaders uit bestemmingsplan, 
beeldkwaliteitsplannen/welstandnota, 
detailhandelsstructuurvisie, monumentenbeleid, 
archeologiebeleid)

b. Domein openbaar gebied (b.v.: standplaatsenbeleid, 
parkeerbeleid, winkeltijdenverordening, 
afvalstoffenverordening)

Gedeeltelijk schrappen kan door de inzet voor de categorieën 2 
en 3 met 100Zo te verminderen.

Mogelijke consequenties:
- Toename risico's op gebied van veiligheid, gezondheid, 
leefbaarheid en duurzaamheid
- Verhoging klachten, claims en gevoel van onveiligheid door 
verminderde dienstverlening

82.560 82.560 82.560

8 38 Omgevingsbeleid Niveau handhaven vanwege behoefte aan duidelijkheid over het 
gemeentelijk beleid op dit taakveld.

10 45 Leerlingenvervoer Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein - - - -
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

10 46 Onderwijs
achterstanden

Niveau handhaven; is flankerend aan taken sociaal domein - - - -

11 51 Archeologie en 
rij ksmonumenten

Een mogelijk scenario is niveau verlagen met 100Zo :: C 15.000 
per 2017

Toelichting:
De meeste kosten voor archeologie betreffen advieskosten voor 
gemeentelijke projecten die gemaakt worden in het stadium dat 
er nog geen concreet project is waarop kosten mogen worden 
geschreven. Verder betreffen het kosten voor advisering over en 
het toetsen van onderzoeken uitgevoerd t.b.v. derden. Bij iedere 
toetsing van een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan dient 
gekeken te worden naar archeologie. Daarbij wordt eerst gekeken 
of er reeds onderzoek heeft plaatsgevonden op het perceel of in 
de directe omgeving gelegen percelen. Op basis daarvan wordt 
advies uitgebracht om te voorkomen dat derden onnodige kosten 
maken voor archeologisch onderzoek. Het adviseren is geen 
wettelijke plicht en hier kan op bezuinigd worden.

Mogelijke consequenties:
Als de gemeente wel onderzoek heeft uitgevoerd maar derden 
hier niet over heeft geïnformeerd/geadviseerd, kunnen derden 
wanneer dit later blijkt de kosten van het door hen onnodig 
uitgevoerde onderzoek op de gemeente verhalen.

15.000 15.000 15.000
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INDICATIEVE DOORREKENING KERNTAKENDISCUSSIE DEEL 2: CATEGORIE C

Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

1 1 Eigendommen en 
grond

Niveau handhaven, want geheel of gedeeltelijk schrappen geeft 
een financieel nadeel

Toelichting:
Panden en grond die in ons eigendom zijn worden zoveel mogelijk 
verhuurd of verpacht zodat ze geld opbrengen. Dat betekent dat 
ze op het moment dat het verhuurd is, het niet verkocht kan 
worden. Eigendommen worden op dit moment zoveel als mogelijk 
verkocht.

Mogelijke consequenties: geen

1 3 Bouwgrondexploitatie Stoppen met actieve grondpolitiek. Dit levert voordeel op na
2019. Bestaande complexen kunnen niet worden afgebouwd 
zonder financiële risico's. Deze optie heeft hiermee een lange 
termijn effect.

Toelichting:
Regie op stedelijke ontwikkeling kan zonder actieve grondpolitiek 
uitsluitend worden gevoerd met behulp van het 
bestemmingsplan. In combinatie met de nieuwe omgevingswet 
(voorzien per 2019) wordt de gemeentelijke invloed op de bouw 
zeer beperkt. De risico's die de gemeente loopt in de 
grondexploitaties zullen op langere termijn verkleinen. Ook de 
kans op winst in grondexploitaties neemt hierdoor af.
Kostenverhaal blijft wel mogelijk.

Mogelijke consequenties: geen op korte termijn

1 4 Eigendommen en 
gebouwen

Gedeeltelijk schrappen: consequenties daarvan zijn al in 
begroting verwerkt

Toelichting:
Het in eigendom hebben van panden is niet nodig om de 
gemeentelijke taken uit te voeren. Het gaat hierbij om

9



Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

bijvoorbeeld het gemeentehuis maar ook over sporthallen, 
buurthuizen e.d. Ook huren is een mogelijkheid.

De keuze hiervoor wordt niet alleen door financiën ingegeven 
maar is een meer beleidsmatige keuze.
Vrijkomende panden (kunnen) worden verkocht. In dit stadium 
valt niet aan te geven in welk jaar de eventuele opbrengst 
gerealiseerd kan worden. Voor zover van toepassing zijn deze al 
in de begroting verwerkt.
Kanttekening: in diverse panden zijn maatschappelijke 
organisaties gehuisvest.

Mogelijke consequenties:
Minder eigendom is minder zeggenschap en minder risico.
Veel panden hebben bestaande huurders waarvoor de 
consequenties groot zijn. Overnamepartijen zullen alleen 
geïnteresseerd zijn als er iets te winnen valt.

4 10 Voorzieningen
honden

Een mogelijk scenario is geheel schrappen taak: geeft besparing 
van C 100.000 per 2017

Toelichting:
Is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de 
samenleving, van de burger(-s) zelf. De geschatte besparing op 
dagelijks onderhoud is C 100.000,- per jaar. Onderhoud kost in 
totaal C 166.000, maar er is geld nodig om de vrijvallende 
gronden te onderhouden (maaien bijv.). De hoogte van de 
hondenbelasting is niet wettelijk gekoppeld aan de 
uitlaatvoorzieningen. Beleidsmatig is binnen Veldhoven wel voor 
een koppeling gekozen.

Mogelijke consequenties:
- toename klachten, meldingen, wijkatlas geeft aan dat het hier 

om ergernis nr. 1 gaat.
- uitgangspunt dat hondenbelasting ten goede komt aan 

voorzieningen voor hondenbezitters wordt losgelaten. Deze 
belasting wordt ingezet t.b.v. de algemene middelen

100.000 100.000 100.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

- inwoners spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid.
- hondenbezitter moet zelf hondenuitwerpselen opruimen

5 14 Mobiliteit en 
veiligheid

Een mogelijk scenario is gedeeltelijk schrappen taak met C 5.000 
per 2017

Toelichting:
Met verkeersexamensZ-brigadiers en de subsidie aan VVN kan 
gestopt worden. Ten aanzien van de voorlichting en 
gedragsbeïnvloeding kan het onderwijs een grotere rol gaan 
spelen en ten aanzien van de VVN is de aandacht voor veilig 
verkeer toch vooral een taak voor de centrale overheid. Mag niet 
afhankelijk zijn van de omstandigheid dat de ene gemeente dit 
wel belangrijk vindt en de andere gemeente niet. De netto 
besparing is C 5.000,- Subsidie bedraagt C 10.000, van de regio 
wordt C 5.000 ontvangen (die stopt).

Mogelijke consequenties:
- bij de VVN zal redelijke termijn van aankondiging stopzetting 

en eventueel afbouw in acht genomen moeten worden 
conform algemene wet bestuursrecht;

- indien inzake voorlichting en gedragsbeïnvloeding andere 
instanties de taak niet overnemen, zullen kinderen wellicht 
minder geïnformeerd worden over aspecten van veilig 
verkeer;

- verkeersveiligheid gaat omlaag

5.000 5.000 5.000

5 17 Exploitatie
parkeerbedrijf

Niveau handhaven

Toelichting:
Geheel schrappen is geen reële optie vanwege het onrendabele 
uitgangspunt. Gedeeltelijk schrappen betekent verder uitbesteden 
want het parkeerbedrijf is voor een groot deel al uitbesteed. Van 
de resterende taken kan meer uitbesteed worden. De gemeente 
houdt de regie. Uitbesteden levert geen besparing op.

De volgende aspecten zijn van belang bij deze taak en eventueel

11



Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

te nemen maatregelen:
- bestaande contracten of op korte termijn af te sluiten 

contracten;
- recente maatregelen over parkeren die nog uitgewerkt of 

aangepast moeten worden;
- Na raadsbesluit eind 2015 is betaald parkeren vernieuwd;

6 19 Toerisme Een mogelijk scenario is niveau verlagen met C 20.000 per 2017

Toelichting:
Het totale budget toerisme bedraagt C 87.067. Een deel hiervan 
betreft subsidie die vastligt in de budgetafspraken WBP. Het 
betreft hier een bedrag van circa C 49.000 euro voor VVV en LTA. 
Daarnaast is er een contract met Routebureau Brabant voor het 
onderhoud van de route-netwerken waarmee een bedrag van 
circa C 15.000 gemoeid is. Het resterende bedrag heeft 
betrekking op incidentele kosten en ambtelijke inzet. Wanneer 
vanaf 2017 de incidentele middelen niet meer worden ingezet kan 
ook de ambtelijke inzet omlaag worden gebracht. In totaal levert 
dit vanaf 2017 een besparing op van C 20.000. De subsidies 
kunnen pas omlaag worden gebracht na afloop van de termijn 
van de budgetafspraken 2017-2019.

Mogelijke consequenties:
Het uitgangspunt waarbij er een (gedeeltelijke) relatie ligt tussen 
de belastingheffing en de toeristensector wordt losgelaten.

20.000 20.000 20.000

6 20 Kinderboerderij 
(exclusief de 
speelvoorziening)

Een mogelijk scenario is geheel schrappen taak: besparing van
C 100.000 per 2018

Toelichting:
De samenleving kan zelf het noodzakelijke beheer van de 
voorziening oppakken.

Mogelijke consequenties:
- educatie mbv dieren verdwijnt;
- laagdrempelige gratis voorziening verdwijnt

100.000 100.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

6 21 Landschapsbeleid Een mogelijk scenario is geheel schrappen taak: besparing
C 2.000 per 2016

Toelichting:
Taak kan als apart beleidsterrein geschrapt worden want: de 
aspecten gaan onderdeel uitmaken van andere beleidsterreinen 
binnen het openbaar groen.
Besparing C 2.000,-

Mogelijke consequenties:
- de informatievoorziening aan burgers wordt minder omdat er 
bijvoorbeeld geen informatieborden meer geplaatst worden.
- educatieve waarde verdwijnt

2.000 2.000 2.000 2.000

9 40 Economische zaken Een mogelijk scenario is het verlagen van de inzet met 1 fte ^ C 
72.000) per 2017

Toelichting:
De formatie kan bijvoorbeeld worden teruggebracht door de inzet 
ten behoeve van regionale samenwerking te minimaliseren door: 
beëindigen deelname aan één-loket voor afstemming/acquisitie 
bedrijventerreinen, geen actieve inbreng in werklocaties en 
economische strategie, geen actieve inbreng in werkgroepen 
stedelijk gebied (onder meer m.b.t. programmering 
bedrijventerreinen, gezamenlijk oppakken lokale acquisitie), geen 
overleg met Eindhoven/Best/ Oirschot over bedrijventerreinen 
westflank en minimaliseren strategische/beleidsmatige inbreng 
t.b.v. Brainport en C4 (t.a.v. economie, internationale acquisitie).

Mogelijke consequenties:
-Niet voldoen aan vraag naar capaciteit vanuit de regio en 
daardoor grotere afstand tot regionaal beleid;
- Mislopen grote nieuwvestigingen (deze komen binnen bij het 
één-loket);
- Minder goed vestigingsklimaat;
- Minder inbreng in regionale discussie over o.a. verdeling 
bedrijventerreinen;

72.000 72.000 72.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

- Lagere grondverkoop op Habraken;
- Minder werkgelegenheid binnen de eigen gemeente;

9 41 Weekmarkt Een mogelijk scenario is het geheel schrappen taak, geen
financieel voordeel.

Toelichting:
- Een weekmarkt zorgt op de marktdag voor een levendig 

centrum (is een publiekstrekker).
- Een weekmarkt biedt een andere vorm en assortiment voor 

het doen van inkopen.
- Wij beschikken over een stabiele groep marktkooplui die 

zorgen voor kwaliteit op en continuïteit van de markt.
- Derden kunnen initiatieven nemen om een markt te 

organiseren.

Mogelijke consequenties:
- Minder levendigheid/bedrijvigheid in het Citycentrum.
- Mogelijkheid om inkopen te doen wordt minder.
- Negatieve invloed op de inkomsten van de parkeergarage.

10 47 Peuterspeelwerk en 
kinderopvang

Een mogelijk scenario is gedeeltelijk schrappen: 300Zo ::
C 100.000 per 2017.

Toelichting:
Op dit product zitten zowel middelen vanuit het rijk voor 
onderwijsachterstandenbeleid voor de Voor- en Vroegschoolse 
educatie (VVE) als niet VVE middelen voor peuterspeelzaalwerk.
De inzet van de niet VVE middelen om opvang voor kinderen tot 4 
jaar te subsidiëren is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het 
volledig stoppen met subsidiëring hiervan levert een besparing op 
van C 100.000 per 2017.

Mogelijke consequenties:
1. Tweedeling: Ouders met een smalle beurs zullen vanwege de 
hoge kosten eerder besluiten hun kind niet naar peuteropvang te 
doen;
2. Ontwikkelingsachterstand: Kinderen die geen voorschoolse

100.000 100.000 100.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

voorziening bezocht hebben, hebben een groter risico op een 
ontwikkelingsachterstand (bv rondom spelgedrag, sociale omgang 
met andere kinderen etc).
3. Afname bereik doelgroepkinderen: Peuters die niet naar het 
consultatiebureau gaan (die bv later pas naar Veldhoven verhuisd 
zijn) komen m.b.t. taalachterstand pas in beeld op de 
basisschool.
4. Latere signalering en toename intensievere hulp en uiteindelijk 
hogere kosten voor de gemeente.
5. Het beëindigen van de reguliere peuteropvang staat haaks op 
landelijke trends en ontwikkelingen.
6. Leegstand in MFA's/ verbrede scholen/ minder huurinkomsten 
gemeente

11 48 Kunst- en 
cultuurbeleid

Een mogelijk scenario is om deze taak geheel te schrappen: 
besparing in ambtelijke uren

Toelichting:
De taak die hier wordt bedoeld betreft het opstellen van een 
nieuwe cultuurnota waaraan verzoeken op het gebied van kunst 
en cultuur kunnen worden getoetst. Indien ervoor gekozen wordt 
geen nieuwe nota op te stellen zullen verzoeken die niet passen 
op basis van oud beleid worden afgewezen of per geval ter 
toetsing worden voorgelegd aan het college.

Mogelijke consequenties:
Het niet hebben van adequaat kunst- en cultuurbeleid heeft als 
risico in zich dat er een verschraling op het gebied van kunst en 
cultuur gaat ontstaan.

8000 8000 8000

11 49 Beeldende kunst Een mogelijk scenario is het gedeeltelijk schrappen met C 26.000

Toelichting:
In de begrotingspost is jaarlijks een bedrag beschikbaar van
C 46.000 voor onderhoud kunstwerken (preventief en curatief).
De gemeente heeft de verplichting (auteurswet) om als een goed 
huisvader voor kunstwerken te zorgen. Ondanks dat kan de

26.000 26.000 26.000 26.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

gemeente zich op het standpunt stellen dat de gemeente niet tot 
in lengte der dagen gehouden is kunstwerken in de openbare 
ruimte, die oud en versleten zijn, te onderhouden. Dat geldt 
echter niet voor alle kunstwerken in de openbare omgeving. 
Stoppen met preventief onderhoud levert op korte termijn een 
besparing op van C 26.000.

Mogelijke consequenties:
- Verminderde kwaliteit van de kunstwerken in het openbaar 

door geen preventief onderhoud uit te voeren.
- Negatieve uitstraling op de openbare ruimte.
- Mogelijk hogere curatieve onderhoudskosten op de lange 

duur.
11 50 Cultuureducatie Een mogelijk scenario is het geheel schrappen van de 

activiteitengelden: besparing C 20.000 vanaf 2017

Toelichting:
Aanvullend op de te ontvangen rijksmiddelen voor de 
combinatiefunctionarissen sport/cultuur wordt door de gemeente 
voor de uitvoering van de dagarrangementen in het kader van de 
brede school Veldhoven activiteitenmiddelen (C 10.000) 
beschikbaar gesteld. Met de inzet van deze activiteitenmiddelen 
kan worden gestopt. Daarnaast kan de ambtelijke inzet die hierop 
betrekking heeft komen te vervallen.

Mogelijke consequenties:
- Hiermee gaat voor veel jeugd (bassischool en voortgezet 

onderwijs) de kennismaking met cultuur verloren.
- Activiteiten als Veldhoven Danst, theatervoorstellingen en 

activiteiten in het kader van de kinderboekenweek komen te 
vervallen.

- De interesse die wordt gewekt voor kunst en cultuur die een 
positieve invloed heeft op de ledenaantallen van verenigingen 
voor dans en theater komt hiermee te vervallen.

- Dit heeft eveneens effect op de betrokken culturele 
instellingen

20.000 20.000 20.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

12 52 Buitensport
accommodaties

Een mogelijk scenario is om deze taak geheel te schrappen: 
besparing in ambtelijke uren: met C 15.000 per 2017

Toelichting:
Het onderhoud van de sportbuitensportaccommodaties bestaat uit 
groot onderhoud uitgevoerd in opdracht van de gemeente en 
klein onderhoud dat grotendeels bij de verenigingen is 
neergelegd. Dat laatste heeft al geresulteerd in een verlaging van 
het onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting tot afgerond
C 150.000 vanaf 2017. Het niveau van de inzet kan verder 
omlaag door ook de verantwoordelijkheid voor het groot 
onderhoud bij de verenigingen neer te leggen en de daarbij 
horende middelen over te dragen. Een en ander leidt tot 
vermindering van de ambtelijke inzet waar het regievoering op 
groot onderhoud betreft. Een besparing met C 15.000 is 
mogelijk.

Mogelijke consequenties:
- Verenigingen nog meer dan nu het geval aanspreken op eigen 

verantwoordelijkheid
- Overdracht van het groot onderhoud leidt 

hoogstwaarschijnlijk tot achteruitgang in de kwaliteit van de 
sportparken.

- De gemeente kan bij aanbestedingen voordelen halen doordat 
het onderhoud van zoveel velden op de markt zet. Voordelen 
die een individuele vereniging niet kan halen, tenzij de 
verenigingen meer gaan samenwerken en dus gezamenlijk 
gaan inkopen.

15.000 15.000 15.000

12 53 Binnensport-
accommodaties

Een mogelijk scenario is handhaven niveau taak en verhoging van 
tarieven met 100Zo :: C 40.000 per 2017

Toelichting:
De gemeente heeft een wettelijke taak voor wat betreft het 
faciliteren van gymnastiekonderwijs voor het primair onderwijs. 
Dezelfde binnensportaccommodaties worden gebruikt door een 
grote verscheidenheid aan verenigingen. Er valt geen besparing

40.000 40.000 40.000
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Progr Form Naam taak Opties
2016

Besparing
2017 2018 2019

te realiseren maar wel hogere inkomsten door verhoging tarieven 
voor verenigingen met 100Zo. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
de huidige tarieven in Veldhoven hoger liggen dan gemiddeld bij 
omliggende gemeenten (benchmarkonderzoek).

Mogelijke consequenties:
- Verhoging van de tarieven leidt tot vraaguitval en een te 

ingrijpende verslechtering van de financiële positie van de 
verenigingen en heeft daarmee mogelijk een lagere 
bezettingsgraad van de accommodaties tot gevolg.

- Verslechterde financiële positie van verenigingen kan leiden 
tot een verschaling van het sportaanbod in Veldhoven, wat 
weer van invloed kan zijn op de gezondheid en sociale 
cohesie binnen Veldhoven.

12 54 Sportstimulering Een mogelijk scenario is het geheel schrappen van de 
activiteitengelden: besparing C 15.000 vanaf 2017

Toelichting:
Het onderdeel van sportstimulering dat hier bedoeld wordt heeft 
enkel betrekking op de activiteiten in het kader van de 
dagarrangementen. Aanvullend op de te ontvangen rijksmiddelen 
voor de combinatiefunctionarissen sport/cultuur wordt door de 
gemeente voor de uitvoering van de dagarrangementen in het 
kader van de brede school Veldhoven activiteitenmiddelen 
(C 15.000) beschikbaar gesteld. Met de inzet van deze 
activiteitenmiddelen kan worden gestopt.

Mogelijke consequenties:
- Hiermee gaat voor veel jeugd (bassischool en voortgezet 

onderwijs) de kennismaking met sport verloren.
- Activiteiten als kennismakingslessen (Sjors Sportief), 

schooljudo en Veldhoven Danst komen te vervallen.
- De interesse die wordt gewekt voor sport die een positieve 

invloed heeft op de ledenaantallen van sportverenigingen 
komt hiermee te vervallen.

15.000 15.000 15.000
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Progr Form Naam taak Opties Besparing
2016 2017 2018 2019

12 55 Kermissen Een mogelijk scenario is het geheel schrappen taak, geen 
financieel voordeel. Een mogelijke besparing op de ondersteuning 
van de horeca is mogelijk vanaf 2017.

Toelichting:
Kermissen zorgen voor vertier en verlevendigen van de 
samenleving en worden van oudsher georganiseerd in de oude 
kernen van Veldhoven. In het voorgestelde scenario wordt de 
regievoering op de kermissen weggezet bij een externe partij en 
tegelijkertijd wordt gestopt met het financieel ondersteunen van 
de activiteiten (met name door horeca), welke in combinatie met 
de kermissen worden georganiseerd.

Mogelijke consequenties:
- De sociale binding van de samenleving in de oude 

dorpskernen zal mogelijk verminderen als de kermissen 
verdwijnen.

- Minder mogelijkheden van vertier voor (jeugdige) bewoners
- Als de kermis door anderen georganiseerd wordt in de 

openbare ruimte blijft de gemeente verantwoordelijk voor de 
openbare orde en veiligheid.

15.000 15.000 15.000
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onderwerp Toezending nadere stukken kerntakendiscussie.

Beste raads- en steunfractieleden,

Met uw besluit van 15 december 2015 tot vaststelling van het Profiel van Veldhoven 
uit de Stadsvisie 2015-2030 is het programma gestart voor de kerntakendiscussie 
deel 2. Daartoe heeft u een adviesnota met bijbehorend concept-besluit nrs. 16.006 
en 16.007 ontvangen. Aan het concept-besluit is een overzicht toegevoegd waarin de 
gemeentelijke taken volgens het door u vastgestelde ordeningsprincipe zijn ingedeeld 
in de categorieën A tot en met C.

Vragen over gemeentelijke taken
Over de wijze waarop het raadsdebat wordt ingericht, zijn in het Presidium van 
20 januari j.l. nadere afspraken gemaakt. Op 26 januari is de eerste termijn van uw 
oordeelsvormende vergadering gehouden. U heeft in dat debat meerdere vragen over 
het gemeentelijk takenpakket aan ons voorgelegd. Volgens afspraak doen wij u 
bijgevoegd onze beantwoording toekomen.
Tijdens het raadsdebat hebben wij u ook toegezegd om het overzicht van 
gemeentelijke taken aan te passen. Het gaat hierbij om taken van de categorie C 
waarbij in de omschrijving subtaken zijn vermeld en sprake is van een afwijkende 
categorie-indeling. Het aangepaste Overzicht treft u eveneens bijgevoegd aan.

Financiële doorrekening mogelijke keuzes
In de adviesnota nr. 16.006 en de eerder aan u toegezonden informatienota over het 
proces van de kerntakendiscussie hebben wij aangekondigd een financiële 
doorrekening te maken op basis van de resultaten van uw oordeelsvormend debat. Dit 
is ook voorzien in het stappenplan van het Presidium d.d. 20 januari j.l.
Het oordeelsvormend debat in eerste termijn heeft nog onvoldoende bouwstenen voor 
een koersbepaling opgeleverd om een gerichte doorrekening te kunnen maken. We 
hebben meer richting nodig of inhoudelijke voorstellen om een inzichtgevende 
berekening te kunnen opstellen ten behoeve van het besluitvormend deel van het 
raadsdebat.

Wij beseffen echter dat bij uw raad behoefte bestaat aan inzicht in de financiële 
gevolgen van mogelijke keuzes bij uw standpuntbepaling over de gemeentelijke 
kerntaken. Keuzes die gaan over de inhoud van een toekomstbestendig takenpakket 
voor de lange termijn en keuzes die invulling geven aan het Profiel van Veldhoven. Wij 
willen u hierbij graag zo volledig mogelijk ondersteunen.

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.



Vandaar dat u nu een technische groslijst ontvangt met een indicatieve doorrekening 
van potentiële keuzes voor taken in categorie B en C. De cijfers geven per taak de 
uitkomst weer van de doorrekening van een mogelijke keuze. Deze groslijst bevat 
nadrukkelijk geen beleidskeuzes van het College, maar enkel voorbeelden van 
technisch bekeken scenario's, beleids- of dienstenkeuzes. Ze zijn dan ook vooral 
bedoeld als indicatieve voorbeelden die meer inzicht beogen te geven in wat mogelijk 
is. Ze zijn dan ook niet getoetst op wenselijkheid. Hierover vindt u enkele korte 
opmerkingen terug onder het kopje ’consequenties'. Omdat deze voorbeelden niet 
limitatief zijn, zijn andere invullingen denkbaar, zoals ook het aanpassen van het 
niveau van taken in categorie A.

Het is echter aan u om richting te geven aan deze kerntakendiscussie. Graag zijn we 
bereid uw vragen te beantwoorden op de diverse terreinen en maken we voor u een 
nadere analyse of een doorrekening van de zaken die ù graag onderzocht wilt hebben. 
We hopen daar na de volgende vergadering met elkaar weer een duidelijker beeld van 
te krijgen.

Met vriendelijke groet,
het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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



BIJLAGE bij adviesnota 15.042 en besluit 15.043

Aangepast Procesvoorstel deel 2 Kerntakendiscussie

1. Inleiding

Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, waren de afgelopen jaren steeds 
ombuigingsmaatregelen noodzakelijk. Die zullen ook de komende jaren nodig zijn. De 
genomen ombuigingsvoorstellen hebben er toe geleid dat er nauwelijks lucht meer in 
de begroting zit. Nieuwe bezuinigingen zijn dus niet meer door schrapen of een 
kaasschaafmethode te realiseren. Dit betekent dat fundamentele keuzes gemaakt 
moeten worden.

Een kerntakendiscussie is een instrument om bouwstenen aan te reiken voor het 
maken van die fundamentele keuzes. Keuzes die moeten leiden tot een sluitende 
meerjarenbegroting, die voldoende mogelijkheden biedt om tegenvallers op te vangen 
en in te spelen op actuele of nieuwe behoeften.

Mede op grond van deze overwegingen heeft de gemeenteraad in september 2014 een 
destijds voorliggend procesvoorstel kerntakendiscussie vastgesteld. Conform dat 
procesvoorstel werd de kerntakendiscussie in twee delen gesplitst. Het eerste deel zou 
gaan over de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan. Met het besluit van uw raad van 
24 februari over "Een andere kijk op subsidies" is dat deel afgerond.
Het tweede deel zou zich richten op de overige beïnvloedbare uitgaven van de 
gemeentebegroting met een focus op het regiedomein "regie op uitvoering". In de 
meerjarenbegroting is vanaf 2016 een taakstelling van C 340.000 opgenomen voor dit 
onderdeel van de kerntakendiscussie.

In het procesvoorstel dat in september 2014 ter besluitvorming voorlag, was een 
aanpak opgenomen om vorm en inhoud te geven aan dit deel van de 
kerntakendiscussie. Op grond van de ervaringen met het eerste deel en 
voortschrijdend inzicht, wordt een andere aanpak van deel 2 van de 
kerntakendiscussie nodig geacht om tot het gewenste resultaat te komen. Om die 
reden is eerder vastgesteld procesvoorstel aangepast.

In deze notitie wordt aangegeven waarom het college aanpassing van het eerder 
vastgestelde procesvoorstel nodig vindt en wordt het aangepaste proces geschetst 
om op een goede wijze vorm en inhoud te geven aan deel 2 van de kerntaken
discussie.

2. Kaders procesvoorstel

a. Coalitieprogramma
Het voeren van een kerntakendiscussie is opgenomen in het coalitieprogramma dat 
eind mei in de raad is besproken en voor kennisgeving is aangenomen.

b. Sluitende meerjarenbegroting
Elke begroting dient meerjarig sluitend te zijn. De kerntakendiscussie moet als 
resultaat gaan opleveren dat de begroting niet alleen sluitend is, maar ook nog 
voldoende ruimte biedt om tegenvallers op te vangen en voor het financieren van 
actuele, nieuwe ontwikkelingen. Het coalitieprogramma geeft aan dat de begroting 
meer dan sluitend moet zijn.

3. Waarom aanpassing van eerder vastgesteld procesvoorstel inzake deel 2?

In het eerdere procesvoorstel werd er vanuit gegaan dat het regiedomein "regie op 
uitvoering" centraal zou staan bij de invulling van het tweede deel. In de 
voorbereiding van deel 2 ontstond twijfel of dit wel de goede aanpak was voor een 
kerntakendiscussie. De vraagstelling inzake regie op uitvoering maakt duidelijk wat de



wenselijke wijze is om een taak te organiseren, maar leidt op zich niet tot een 
antwoord op de vraag of een taak al dan niet een kerntaak is. Die laatste vraag moet 
eigenlijk voorafgaan aan de vraag hoe een taak georganiseerd moet worden.

Er van uitgaande dat er consensus is over het begrip kerntaak, leidt de 
kerntaakbepaling uiteindelijk tot een lijst van taken die een kerntaak zijn en die je dus
ongemoeid laat en een lijst van taken die geen kerntaak zijn en die.........geschrapt
worden of....... ? De laatste lijst zou lang kunnen worden bij het hanteren van een
strenge definitie voor het begrip kerntaak en zou tot een (wellicht veel) grotere 
bezuiniging kunnen leiden dan het benodigde bedrag van C 340.000. Om dan toch tot 
dat bedrag te komen, moet een keuze gemaakt worden in de lijst van de niet- 
kerntaken. Op grond waarvan, vanuit welke visie kan/moet die keuze gemaakt 
worden? Er is behoefte aan een visiedocument als toetsingskader en een ordenings
principe om taken te rubriceren, om nuance aan te brengen in het vraagstuk: 
kerntaak of niet.

4. Voorgestelde aanpassingen

A. Geactualiseerde stadsvisie als toetsingskader
De taakstelling heeft een structureel karakter, met consequenties dus voor de 
toekomst. De vraag of een taak een kerntaak is, moet dan ook niet alleen vanuit de 
huidige situatie beantwoord worden, maar zeker ook vanuit een visie op de toekomst. 
Wat voor een gemeente wil Veldhoven over 15 jaar zijn en welke rol speelt een 
gemeentelijke overheid in die gemeente? Welke taken zijn, naast de verplicht 
wettelijke taken, essentieel om die gewenste toekomstsituatie te bereiken?.

Er is een dergelijke toekomstvisie, namelijk de bestaande stadsvisie "Het beste van 
Veldhoven, the best of both worlds". De huidige stadsvisie is een toekomstplan, een 
toetsingskader voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2030. Een levend document 
dat in de jaren tot 2030 aangepast kan worden aan actuele ontwikkelingen. Daartoe is 
nu, in 2015, zonder meer aanleiding. De huidige stadsvisie is immers opgesteld in 
2005, tien jaar geleden dus. In die 10 jaar is er veel veranderd. Zo was er toen nog 
geen sprake van een grootschalige overheveling van taken van het rijk naar de 
gemeenten op het terrein van het sociale domein (decentralisaties), was er geen 
economische crisis met onder meer gevolgen voor de volkshuisvesting en de financiële 
situatie van de gemeente en liep de samenwerking van Veldhoven met de regio
vooral via het SRE. En het woord regiegemeente bestond toen nog niet......
Gelet daarop is het, om een stadsvisie te kunnen gebruiken als belangrijk 
toetsingskader in de kerntakendiscussie, nodig de bestaande stadsvisie te 
actualiseren.

In de te actualiseren stadsvisie zal ook de regionale positionering van de gemeente 
duidelijk moeten worden opgenomen. In het kader van de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie zullen de bestaande regionale samenwerkingsverbanden, 
vooruitlopend op de geactualiseerde stadvisie, tegen het licht worden gehouden en 
worden ingedeeld in majeure en reguliere samenwerkingsverbanden. Bij de majeure 
samenwerkingsverbanden is sturing door de gemeenteraad gewenst, bij reguliere 
samenwerkingsverbanden voldoet controle door het college. Deze keuze wordt in het 
2e kwartaal van 2015 aan college en raad voorgelegd. In de herijking van de 
stadsvisie kan verder worden ingegaan op de wijze van sturing van die 
samenwerkingsverbanden. Wat kan en wil onze gemeente bijdragen aan (de kracht 
van) onze regio en hoe wil Veldhoven dat organiseren? Wat levert een krachtige regio 
op voor de positie van Veldhoven? Welke samenwerkingsverbanden behoren daarom 
tot de kerntaken van Veldhoven en welke inzet past daar dan bij? Het antwoord op 
deze vragen in de geactualiseerde stadsvisie kan gaan betekenen dat we onze 
regionale inspanningen op sommige thema's gaan versterken, maar ook dat we op 
sommige thema's ons terughoudender gaan opstellen of zelfs de keuze maken geheel
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te stoppen met een samenwerkingsverband. Het kan ook betekenen dat we andere 
partijen een grotere rol gaan geven bij de samenwerking, daarom kan samenspraak 
met dergelijke partijen een meerwaarde opleveren.

De geactualiseerde stadsvisie is tot slot ook zeer bruikbaar als uitwerking van de 
gemeentelijke visie op haar bestuurlijke toekomst. De provincie heeft in het kader 
van Krachtig Bestuur Brabant immers aan de gemeente gevraagd om een visie op de 
wijze waarop de gemeente haar taken in de toekomst wil gaan uitvoeren en met welke 
partijen. De bestaande visie van congruente samenwerking gebaseerd op inhoudelijke 
meerwaarde blijft leidend, echter de specifieke uitwerking hiervan in de 
geactualiseerde stadsvisie kan het geheel nog beter inbedden. Voor welke taken is de 
lokale component van essentieel belang voor het welslagen en welke taken kunnen we 
beter uitvoeren als we ze samen met anderen op een hoger schaalniveau oppakken?

Samenspraak
De huidige stadsvisie is tot stand gekomen op basis van overleg met stakeholders in 
de samenleving. Het is aangewezen om via samenspraak te komen tot een 
geactualiseerde stadsvisie. Zowel intern als extern zullen samenspraakbijeenkomsten 
belegd worden.
Met externe stakeholders op de volgende terreinen:

- sociaal domein (zorg en welzijn)
- educatie, cultuur, sport, recreatie
- middenstand, horeca
- wijken (bewoners, wijkinstellingen, corporaties)
- Veldhoven en de regio (VOC, corporaties, Brainport). Het aantal regionale 

samenwerkingsverbanden is ten opzichte van het moment waarop de huidige 
stadsvisie werd opgesteld (2005) sterk toegenomen. Het ligt voor de hand om 
aan dit aspect, aan de wijze waarop gestuurd wordt op de majeure 
samenwerkingsverbanden, een apart hoofdstuk te wijden in de stadsvisie.

Bij de externe bijeenkomsten zijn ook steeds de bij die terreinen betrokken 
(beleids-)medewerkers van de gemeente aanwezig.

Interne bijeenkomsten:
- met de gemeenteraad
- met het college
- met het MT.

De leden van de raad zullen ook voor de externe bijeenkomsten worden uitgenodigd. 
Zij worden daardoor meegenomen in het proces en krijgen dus niet op enig moment 
een kant en klare geactualiseerde stadsvisie voorgelegd.

B. Indeling van alle taken in drie categorieën
Een stadsvisie is een visie op hoofdlijnen en daaruit zal niet één op één voor alle taken 
duidelijk worden of die taak een voor de toekomst belangrijke (kern-)taak is. 
Bovendien zullen in de stadvisie ook niet alle wettelijke taken een plaats krijgen.
Naast de stadsvisie is er derhalve behoefte aan, zoals in vorig hoofdstuk is 
geconcludeerd, aan een ordeningsprincipe dat alle taken rubriceert. Voorgesteld wordt 
als ordeningsprincipe alle taken in drie categorieën te verdelen. Een indeling die meer 
nuance bewerkstelligt dan een indeling in de twee rubrieken: kerntaak en geen 
kerntaak. Die nuancering is nodig c.q. kan helpen bij het maken van keuzes om tot de 
invulling van de taakstelling van C 340.000 te komen.
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De voorgestelde categorieën zijn:

Categorie A: Noodzakelijk 
Tot deze categorie horen:
^ de "harde" wettelijke taken. De wet schrijft niet alleen voor dat deze taken moeten 
worden uitgevoerd, maar schrijft ook voor op welke wijze dit moet gebeuren en wat 
de vereiste inzet van de gemeente is.
^ de absoluut noodzakelijke/onmisbare taken (mede op basis van de geactualiseerde 
stadsvisie) voor de toekomst van de gemeente Veldhoven.

De inspanning van de gemeente voor de taken in deze categorie blijft minimaal op het 
huidige niveau gehandhaafd.
Met inachtneming daarvan kan wel worden bekeken of in het kader van regie op 
uitvoering de gemeente zelf die taken uitvoert of dat samen doet met derden of de 
taken uitbesteed. Omdat uitgangspunt is het huidige niveau te handhaven, zal een 
andere organisatie van de uitvoering nauwelijks tot geen besparing opleveren.

Categorie B: Zeer wenselijk 
Tot deze categorie horen:
^ de "zachte" wettelijke taken. De wet schrijft voor dat de gemeente er voor moet 
zorgen dat een bepaalde taak wordt uitgevoerd, maar schrijft niet voor op welke wijze 
(door wie) dit moet gebeuren en wat de vereiste inzet van de gemeente is. Voorbeeld: 
in het kader van de transities moet de gemeente aan cliëntondersteuning doen, maar 
de wet bepaalt niet wie dat moet doen en welk bedrag daaraan besteed moet worden. 
De gemeente kan dus voor een 10 gaan, maar ook voor een 6.
Vanwege de wettelijke basis kan niet besloten worden de gemeentelijke inspanning 
voor een taak die tot deze categorie behoort geheel stop te zetten.
^ de zeer wenselijke taken (mede op basis van de geactualiseerde stadsvisie) voor de 
toekomst van de gemeente Veldhoven.

De inspanning van de gemeente voor de taken in deze categorie heeft een voldoende 
niveau. Waar in de huidige situatie dit aanzienlijk meer is dan voldoende, kan 
verlaging van het niveau bezien worden. Dit kan tot besparingen leiden.
Met inachtneming van hetgeen is gesteld over het niveau kan worden bekeken of in 
het kader van regie op uitvoering de gemeente zelf die taken uitvoert of dat samen 
doet met derden of de taken uitbesteedt.

Categorie C: Wenselijk, maar.....
De taken in deze categorie zijn niet wettelijk, hebben geen wettelijke basis.
Ook de taken in deze categorie zijn belangrijk en het opnemen in deze categorie houdt 
dan ook beslist geen diskwalificatie in, maar (mede op basis van de geactualiseerde 
stadsvisie) kan aan deze taken ten opzichte van de taken in de categorieën A en B een 
minder hoge prioriteit toegekend worden.

De inspanning van de gemeente voor de taken in deze categorie wordt op een lager 
niveau gebracht of kan geheel vervallen. De invulling van de taakstellende bezuiniging 
van C 340.000 zal dan ook grotendeels gevonden worden door taken in deze categorie 
geheel te schrappen of de inspanning daarvoor aanzienlijk te verminderen of anders te 
organiseren.

Ten aanzien van taken die geheel geschrapt worden, kan in het kader van regie op 
uitvoering worden gesteld dat die taken worden los gelaten, aan de samenleving 
worden over gelaten. Als vanuit de gemeente een bepaalde vorm van facilitering 
aangewezen is om dit te bereiken, kan dit vallen onder het uitgangspunt "de 
inspanning aanzienlijk verminderen".
Bij de taken die niet geheel geschrapt worden, maar waarvan het niveau van 
gemeentelijke inspanning aanzienlijk vermindert, kan worden bekeken of in het kader
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van regie op uitvoering de gemeente zelf die taken uitvoert of dat samen doet met 
derden of de taken uitbesteed.

Consequenties van de indeling
De taken opgenomen in de categorieën A en B kunnen beschouwd worden als 
kerntaak.

Voor de invulling van de taakstellende bezuiniging van C 340.000 zal in eerste 
instantie gekeken worden naar de taken in categorie C, die geheel geschrapt worden 
of waarvan de inspanning aanzienlijk verminderd wordt. In tweede instantie kan 
gekeken worden naar besparingsmogelijkheden in categorie B inzake die taken 
waarvoor de inspanning in de huidige situatie aanzienlijk meer is dan het voor die 
categorie nodig geachte niveau voldoende.

5. Wie gaat kerntakendiscussie voeren?

De gemeenteraad heeft er in september 2014 voor gekozen dat het proces 
kerntakendiscussie wordt uitgevoerd onder regie van het college. Er is geen aanleiding 
om voor deel 2 een andere aanpak voor te stellen, met dien verstande dat op grond 
van de discussies over een klankbordgroep het college nu opteert voor de uitvoering 
zonder een klankbordgroep.
Het college zal er derhalve voor zorgen dat er een geactualiseerde stadsvisie komt en 
zal, mede op basis van die geactualiseerde stadsvisie en ambtelijke input, een voorstel 
aan de gemeenteraad voorleggen over de indeling van de taken in categorieën en de 
invulling van de taakstelling op grond daarvan. Voor die invulling van die taakstelling 
zullen meerdere mogelijkheden zijn om uit te kiezen. Het college zal derhalve een 
voorstel met varianten voorleggen.

6. Stappen proces, tijdpad

In het eerdere procesvoorstel werd er vanuit gegaan dat de inhoudelijke en financiële 
resultaten van de kerntakendiscussie deel 2 verwerkt zouden worden in de 
gemeentebegroting 2016, waarover de raad in november 2015 een besluit neemt. Met 
de aanpassingen die nu worden voorgesteld, is dat geen haalbaar tijdpad. Het 
actualiseren van de stadsvisie zal, zeker door de samenspraak, de nodige tijd vergen. 
Het aangepaste tijdpad, zoals hieronder uiteengezet, voorziet in besluitvorming over 
deel 2 van de kerntaken-discussie in februari 2016. Het besluit over de invulling van 
de taakstelling voor 2016 wordt dus niet voorafgaand aan dat jaar, maar aan het 
begin van dat jaar genomen. In de meerjarenbegroting 2016-2019, waarover in 
november 2015 besluitvorming plaatsvindt, blijft de stelpost van C 340.000 voor 2016 
gehandhaafd.

Rekening houdend met hetgeen in de vorige hoofdstukken en hiervoor in dit hoofdstuk 
is verwoord, kunnen de volgende stappen c.q. kan het volgende tijdpad worden 
onderscheiden:

a. Besluit raad Aangepast procesvoorstel
b. Samenspraaktraject stadsvisie
c. Opstellen lijst van alle taken, die in categorieën 

ingedeeld moeten worden
d. Eerste ambtelijke indeling in categorieën
e. Bespreking ambtelijke indeling met 

verantwoordelijk portefeuillehouders
f. Opstellen geactualiseerde stadsvisie

g. Toetsing ambtelijke indeling (met verwerking 
reacties uit stap e) aan geactualiseerde stadsvisie

14 april 2015
15 april -1 oktober 2015 
mei 2015

juni/juli 2015 
eind augustus/ 
begin september 2015 
tweede helft september/ 
1e helft oktober 2015 
tweede helft oktober/ 
eerste helft november
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h. Opstellen advies aan gemeenteraad

i. Besluitvorming gemeenteraad:
- beeldvormende raad

Gelet op het complexe karakter wordt een 
aparte avond voor toelichting en technische 
vragen aangewezen geacht

- oordeelsvormende raad
- besluitvormende raad

tweede helft november/ 
college december 2015

januari 2016

januari 2016 
februari 2016
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BIJLAGE 1: Procesvoorstel kerntakendiscussie

1. Inleiding

Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, waren de afgelopen jaren steeds 
ombuigingsmaatregelen noodzakelijk. Die zullen ook de komende jaren nodig zijn. De 
genomen ombuigingsvoorstellen hebben er toe geleid dat er geen lucht meer in de 
begroting zit. Nieuwe bezuinigingen zijn dus niet meer door schrapen of een 
kaasschaafmethode te realiseren.

Dit betekent dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Voor het terrein van 
subsidies betreft dat de keuze: aan welke maatschappelijke activiteiten wordt subsidie 
verleend en aan welke niet. Voor het overig deel van de beïnvloedbare uitgaven van 
de begroting kan de keuze zich richten op de vraag: de uitvoering van welke taken 
blijft de gemeente zelf doen, welke uitvoering wordt uitbesteed of in samenwerking 
met derden opgepakt en van welke taken wordt de uitvoering overgelaten aan de 
samenleving?

Een kerntakendiscussie is een instrument om bouwstenen aan te reiken voor het 
maken van die fundamentele keuzes. Keuzes die moeten leiden tot een sluitende 
meerjarenbegroting, die voldoende mogelijkheden biedt om tegenvallers op te vangen 
en in te spelen op actuele of nieuwe behoeften.

In deze notitie wordt het proces geschetst dat het college voorstelt om op een goede 
wijze vorm en inhoud te geven aan die kerntakendiscussie.

2. Kaders procesvoorstel

a. Coalitieprogramma
Het voeren van een kerntakendiscussie is opgenomen in het coalitieprogramma dat 
eind mei in de raad is besproken en voor kennisgeving is aangenomen.

b. Sluitende meerjarenbegroting
Elke begroting dient meerjarig sluitend te zijn. De kerntakendiscussie moet als 
resultaat gaan opleveren dat de begroting niet alleen sluitend is, maar ook nog 
voldoende ruimte biedt om tegenvallers op te vangen en voor het financieren van 
actuele, nieuwe ontwikkelingen. Het coalitieprogramma geeft aan dat de begroting 
meer dan sluitend moet zijn.

c. Regiegemeente
In het kader van regiegemeente wordt een aantal domeinen onderscheiden. Aan het 
domein co-creatie is in de gemeenteraad reeds vaker aandacht besteed in het kader 
van de discussie over samenspraak. Tot op heden is het domein "regie op uitvoering" 
onderbelicht gebleven. Voorgesteld wordt om dit domein een belangrijke rol te laten 
spelen in de kerntakendiscussie.

Bij regie op uitvoering gaat het vooral om de volgende vragen:
- Van welke taken moet de gemeente de uitvoering zelf blijven doen?
- Van welke taken kan de uitvoering worden uitbesteed aan derden of in 

samenwerking met derden worden opgepakt?
- Van welke taken kan de uitvoering aan de samenleving worden over gelaten, al 

dan niet daarbij gefaciliteerd?
Loslaten en vertrouwen zijn belangrijke sleutelbegrippen bij de beantwoording van die 
vragen.



Ten aanzien van subsidies kunnen de volgende specifieke kaders benoemd worden:

d. Afwegingskader bezuinigingen
Het afwegingskader bezuinigingen, zoals door de raad vastgesteld in mei 2011. In 
relatie tot de bezuinigingen op subsidies wordt daarin benadrukt dat activiteiten voor 
de jeugd en de minima zoveel mogelijk ontzien moeten worden. Voor de bezuinigingen 
op subsidies in de budgetperiode 2013 t/m 2015 heeft het afwegingskader geleid tot 
het hanteren van vier verschillende bezuinigingspercentages (50Zo jeugd en zwakkeren, 
7,50Zo gemeentebrede activiteiten, 12,50Zo professionele culturele instellingen en 150Zo 
voor activiteiten op gebied van hobby en recreatie).

e. Algemene wet bestuursrecht
Deze wet geeft duidelijke richtlijnen hoe procedureel en juridisch inzake 
subsidieverlening gehandeld dient te worden. Belangrijke aspecten om rekening mee 
te houden zijn het gelijkheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en termijnen die in 
acht genomen worden bij vooraankondiging van een bezuiniging en een afbouw 
periode.

f. Bestaande en nieuwe wetgeving sociaal domein
Programma 7 van de begroting (collectieve voorzieningen) bevat een bedrag van 
afgerond 2,3 miljoen euro aan subsidies (niveau 2014). Voor een bedrag van 
C 615.000 gaat het daarbij om wettelijke verplichtingen waarop bezuiniging niet 
mogelijk is. Voor een bedrag van C 1.443.000 betreft het subsidies voor activiteiten 
die een relatie hebben met de prestatievelden van de Wmo. De gemeente is verplicht 
om op 9 prestatievelden activiteiten uit te voeren, maar niet voorgeschreven is hoe en 
tot welke omvang dit moeten worden ingevuld. In het kader van de 
kerntakendiscussie kan bezien worden of besparing mogelijk is.

Daarbij spelen de transities een belangrijke rol. Collectieve voorzieningen spelen een 
rol in het preventieve proces dat moet voorkomen dat een beroep op de dure 
voorzieningen gedaan moet worden, waarvoor de gemeente per 1 januari 2015 
verantwoordelijk wordt. Het kader voor de transities vormt de vastgestelde kadernota 
Maatschappelijke Participatie. Deze kadernota bevat naast de kaders voor veel 
beleidsterreinen binnen het WelzijnsBudgetPlan (dus ook buiten programma 7) ook de 
kaders voor de transformatie die nodig is om de transities (jeugdzorg, AWBZ, 
participatiewet en passend onderwijs) op het sociale domein vorm en inhoud te geven.

3. Wie gaat kerntakendiscussie voeren?

Hiervoor kunnen twee varianten worden onderscheiden:

a. De raad voert kerntakendiscussie zelf uit
In februari 2014 is een motie door de raad aangenomen in het kader van de 
bezuinigingsopgave van 1 miljoen euro op subsidies van vijf grote instellingen. In die 
motie is opgenomen dat een raadsbrede werkgroep met ondersteuning van de griffie 
een kerntakendiscussie zou voorbereiden. Deze werkgroep is opgestart, maar heeft na 
de gemeenteraadsverkiezingen geen vervolg gekregen.
Voor deze variant zou gekozen kunnen worden omdat in de breed aangenomen motie 
wel de wens van de raad gezien kan worden om zelf de kerntakendiscussie ter hand te 
nemen. Dit zou kunnen door een werkgroep samen te stellen, waarin alle fracties 
vertegenwoordigd zijn.

b. het college voert kerntakendiscussie uit, met participatie van een 
klankbordgroep uit de raad

De betrokken portefeuillehouders hebben bij de fracties in de raad mondeling getoetst 
of het voor de raadsfracties aanvaardbaar is indien het college het initiatief neemt een
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procesvoorstel aan de raad voor te leggen. De fracties gaven aan dit geen bezwaar te 
vinden.

Gelet op hetgeen onder variant b is opgenomen, opteert het college voor variant b. 
Voorgesteld wordt dan ook dat na instemming van de raad met dit procesvoorstel de 
griffie het initiatief neemt om te komen tot een vertegenwoordiging uit de raad 
voor een klankbordgroep kerntakendiscussie. Belangrijk daarbij is dat elke fractie één 
of twee vertegenwoordiger(s) in die klankbordgroep afvaardigt.

Bij de bijeenkomsten met de klankbordgroep fungeert één van de twee betrokken 
portefeuillehouders als voorzitter. Tevens is de griffie bij elke bijeenkomst aanwezig, 
alsmede de heer den Braber (directeur bijzondere projecten) als vertegenwoordiger 
van het MT van de ambtelijke organisatie. De griffie en genoemd MT-lid zorgen voor 
de voorbereiding van de bijeenkomsten, de verslaglegging en het uitzetten van vragen 
in de organisatie of de aanwezigheid van deskundigen bij een bepaald onderwerp.

Het heeft de voorkeur van het college om, waar mogelijk, externen te betrekken bij de 
kerntakendiscussie. In de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep zal de 
portefeuillehouder een voorstel ter bespreking voorleggen op welke wijze dat kan 
worden gedaan.

Zoals uit hiernavolgend stappenplan blijkt, wordt de kerntakendiscussie gesplitst in 
twee delen. Fracties kunnen er voor kiezen om per onderdeel één of twee andere 
andere vertegenwoordiger(s) af te vaardigen.

4. Stappen proces

De kerntakendiscussie wordt gesplitst in twee delen:
a. Deel 1 over de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan
b. Deel 2 over de overige beïnvloedbare uitgaven in de begroting, met de focus 

daarbij vooral op de taken in het kader van het regiedomein "regie op 
uitvoering".

Stap 1: Kerntakendiscussie over WelzijnsBudgetPlan
De reden om hiermee te beginnen is de volgende. Met alle gesubsidieerde instellingen 
is een budgetafspraak gemaakt voor de jaren 2013 t/m 2015. Per 2016 kunnen weer 
wijzigingen in de subsidie worden aangebracht. Over een verlaging of stopzetting van 
de subsidie moet volgens de Algemene wet bestuursrecht tijdig een voornemenbesluit 
genomen worden. Om aan die tijdigheid te voldoen, dient uiterlijk februari 2015 zo'n 
voornemenbesluit genomen te worden.

Dit onderdeel richt zich op alle subsidies van het WelzijnsBudgetplan (verspreid over 
diverse programma's van de begroting), met een beperking inzake de subsidies met 
een wettelijke grondslag. Bij die subsidies kan beoordeeld worden of op een andere 
wijze vorm en inhoud aan het wettelijk karakter kan worden gegeven, maar het 
volledig stopzetten van die subsidies is niet mogelijk.

Input voor dit onderdeel van de kerntakendiscussie is:
a. Een ambtelijk opgesteld overzicht van alle taken die in de prestatieafspraken 

met de gesubsidieerde instellingen zijn opgenomen;
b. De opbrengst van de raadsbrede werkgroep ombuigingen, die in juni in een 

aantal bijeenkomsten bekeken heeft op welke onderdelen van de begroting 
bezuiniging mogelijk is. Over diverse onderwerpen werden vragen in de 
ambtelijke organisatie uitgezet, zo ook over subsidies. De antwoorden daarop 
kunnen gebruikt worden als input voor de kerntakendiscussie;

c. Scenario's in het kader van de uitvoering van de motie van 11 februari 2014 
over de bezuiniging van 1 miljoen euro op subsidies van vijf grote instellingen.
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In juli is een informatienota aan de raad voorgelegd waarin inzicht wordt 
gegeven in de uitkomst van de gesprekken die met betrokken instellingen zijn 
gevoerd. Ten tijde van het opstellen van dit procesvoorstel is overleg met de 
culturele instellingen over een gezamenlijk scenario van die instellingen nog 
gaande. Begin september zal bekend worden welke scenario's conform 
genoemde motie aan een extern bureau ter toetsing op praktische en financiële 
haalbaarheid worden voorgelegd. Deze scenario's kunnen ook als input voor de 
kerntakendiscussie dienen.

Tijdpad:
zo spoedig mogelijk na het besluit van de gemeenteraad over voorliggend 
procesvoorstel wordt gestart met dit onderdeel van de kerntakendiscussie.
Afronding: half november 2014.

Stap 2: Terugkoppeling resultaten stap 1 aan gemeenteraad
In de derde of vierde week van november worden de ontstane opvattingen over de 
kerntaken op het terrein van subsidies teruggekoppeld in de raad in een speciaal 
daarvoor (extra) belegde bijeenkomst. De uitkomsten en de reactie daarop vanuit de 
raad kan dan verwerkt worden in een adviesnota, die eind december in het college 
besproken wordt en bij instemming in procedure gebracht wordt voor besluitvorming 
van de raad in februari 2015.

Stap 3: Kerntakendiscussie regie op uitvoering
In hoofdstuk 2 onder kader regiegemeente is aangegeven welke kernvragen hierbij 
centraal staan. Dit onderdeel richt zich op alle beïnvloedbare uitgaven van de 
begroting, exclusief de subsidies.

Input voor dit onderdeel van de kerntakendiscussie is:
a. De opbrengst van de raadsbrede werkgroep ombuigingen, die in juni in een 

aantal bijeenkomsten bekeken heeft op welke onderdelen van de begroting 
bezuiniging mogelijk is. Over diverse onderwerpen werden vragen in de 
ambtelijke organisatie uitgezet. De antwoorden daarop kunnen gebruikt 
worden als input voor de kerntakendiscussie;

b. Het uitvoeringsprogramma "regie op uitvoering" dat in 2013 in de 
gemeentelijke organisatie is opgesteld. In 2013 zijn ten aanzien van diverse 
taken van de begroting dezelfde vragen gesteld als hiervoor aangegeven onder 
het kopje regiegemeente. Dit heeft geleid tot bedoeld uitvoeringsprogramma;

c. Het uitvoeringsprogramma "deregulering". Eveneens in het kader van 
regiegemeente is in 2013 in de organisatie bekeken welke regels afgeschaft of 
sterk vereenvoudigd kunnen worden. Deregulering is een aspect van regie op 
uitvoering. Ook hierbij spelen aspecten als loslaten en vertrouwen een 
belangrijke rol;

Tijdpad:
Vanaf half februari tot eind mei 2015.

Stap 4: Terugkoppeling resultaten stap 3 aan gemeenteraad 
In juni worden de opvattingen over de kerntaken op het terrein van regie op 
uitvoering teruggekoppeld in de raad in een speciaal daarvoor (extra) belegde 
bijeenkomst. De uitkomsten en de reactie daarop vanuit de raad kunnen vervolgens 
na het zomerreces 2015 verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2016-2019. De 
begrotingsstukken worden zoals gebruikelijk rond de derde week van september 
verstuurd aan de gemeenteraad.
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gemeente Veldhoven
Informatienota raad

Nadere uitwerking proces kerntakendiscussie

Voor vragen

Email: Ruud.Janse@veldhoven.nl 
Datum B en W: 1 december 2015 
MyCorsa: 15bs00916

Kennisnemen van

Nadere uitwerking proces kerntakendiscussie deel 2

Inleiding

Op 14 april 2015 heeft uw raad het aangepaste procesvoorstel vastgesteld voor de 
kerntakendiscussie deel 2. Centraal hierin stond de overweging deze discussie te 
voeren vanuit een visie op de toekomst. Daartoe is vervolgens in samenspraak de 
stadsvisie uit 2005 geactualiseerd.
Deze stadsvisie 2015-2030 is intussen aan uw raad aangeboden met het voorstel om 
het daarin beschreven Profiel van Veldhoven vast te stellen als onderlegger voor de te 
voeren kerntakendiscussie. Hierover heeft uw raad op maandag 23 november 
oordeelsvormend gediscussieerd. De besluitvorming daarover vindt plaats in de 
raadsvergadering van 15 december a.s.

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering waren er diverse vragen en 
opmerkingen over het abstractieniveau van de stadsvisie in relatie tot de te voeren 
kerntakendiscussie in januari en februari 2016. Wij hebben daarom het proces voor de 
kerntakendiscussie concreter uitgewerkt.

Kernboodschap

Met de besluitvorming over de stadsvisie 2015-2030 op 15 december a.s. start het 
programma voor het voeren van een raadsdebat over de gemeentelijke kerntaken.
Ons college heeft daarvoor een stappenplan met bijbehorende tijdsplanning opgesteld. 
De invulling van de financiële taakstelling achten wij in eerste instantie geen 
onderdeel van het raadsdebat over de kerntaken; in tweede instantie uiteraard wel.

In het door u vastgestelde procesvoorstel is een ordeningsprincipe (indeling taken in 
drie categorieën) vastgelegd. Op basis van dit ordeningsprincipe en het door u vast te 
stellen 'Profiel van Veldhoven' uit de geactualiseerde stadsvisie leggen wij uw raad 
medio december een voorstel voor over de verdeling van de gemeentelijke taken naar 
de onderscheidene categorieën.

De taken in categorie A worden als noodzakelijk beschouwd. Dit zijn 'harde' wettelijke 
en absoluut noodzakelijke/onmisbare taken, die (minimaal) op het huidige niveau 
blijven. Ons college vindt bijvoorbeeld het uitvoeren van alle taken rondom 
burgerlijke stand en crisisbeheersing tot deze categorie behoren.
De taken in categorie B worden zeer wenselijk geacht. Hiertoe behoren ook de 'zachte' 
wettelijke taken waaraan de gemeente zelf invulling kan geven. Voorbeelden hiervan 
vindt ons college het onderhoud van wegen, verlichting en openbaar groen.



De taken in categorie C zijn wenselijk maar niet wettelijk. Over de uitvoering daarvan 
kan uw raad dus vrij beslissen. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld de 
voorzieningen voor honden en het organiseren van kermissen.
Van alle taken zal ons college de maatschappelijke relevantie (hoog of laag), de 
financiële impact (hoog of laag) en de mate van beïnvloedbaarheid (hoog of laag) 
aangeven in het voorstel naar uw raad.

In het voorstel aan uw raad is de financiële vertaling nog niet meegenomen. Op deze 
manier geven we voorrang aan de inhoudelijke discussie over de gemeentelijke taken. 
De financiële vertaling is een noodzakelijk en belangrijk vervolg op de resultaten van 
de inhoudelijke discussie. Zodra dat oordeelsvormende debat is gevoerd, zullen wij uw 
raad direct een financiële doorrekening van de mogelijke keuzes doen toekomen. 
Daarmee kunt u een gedegen besluit nemen over de gemeentelijke kerntaken, met 
een indicatie van de financiële gevolgen. In de bijlage wordt het proces schematisch 
weergegeven.

Het voorgenomen programma voor de kerntakendiscussie ziet er dan als volgt uit:

» Toezending voorstel kerntakendiscussie aan uw raad medio december 2015
» Beeldvormende raadsbijeenkomst, waarin het

college een technische toelichting geeft op de
raadsstukken (procesinhoud, werkwijze indeling
taken) 12 januari 2016

» Oordeelsvormende vergadering met raadsdebat over
de kerntaken 26 januari 2016

» Toezending rapportage financiële doorrekening uiterlijk 3 februari 2016
» Besluitvormende raadsvergadering 16 februari 2016

Communicatie en samenspraak

De kerntakendiscussie wordt gevoerd vanuit een visie op de toekomst, het 'Profiel van 
Veldhoven' uit de geactualiseerde stadsvisie. Die stadsvisie 2015-2030 is in een 
traject van samenspraak tot stand gekomen. Over de kerntakendiscussie zal via de 
gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden.

Bijlagen

1. Stroomschema kerntakendiscussie.

2 Z 2



Taken

Stoppen

Niveau
verhogen

Niveau
verlagen

Niveau
Handhaven

Kerntaak

Geen
kerntaak

Categorie C 
Wenselijk, maar 
(profiel)

Categorie B 
Zacht wettelijk/ zeer 
wenselijk (profiel)

Categorie A
Hard wettelijke/onmisbaar 
(profiel)

Maatschappelijke relevantie 
Financiële impact 
Mate beïnvloedbaarheid



Illlllllllllllllllllll gemeente Veldhoven
Informatienota raad

Programmakaarten 2016

Voor vragen

Email: Ingrid.Smabers@veldhoven.nl 
Datum B en W: 8 december 2015 
MyCorsa: 15bs00927

Kennisnemen van

de Programmakaarten 2016

Inleiding

In 2014 zijn programmakaarten opgesteld. Deze kaarten geven op hoofdlijnen 
informatie over de taken die we als gemeente uitvoeren, waarom de gemeente deze 
taken uitvoert, hoeveel geld daarmee gemoeid is en wat in de toekomst anders kan.
De programmakaarten vormen een hulpmiddel bij het maken van keuzes door de 
beslissers van de gemeente: raadsleden, het college en het management.
Op basis van de begroting 2016 zijn de programmakaarten geactualiseerd. Sommige 
informatie is uit de begroting overgenomen of samengevat, daarnaast bevatten de 
kaarten aanvullende informatie.

Kernboodschap

Welke taken voert de gemeente Veldhoven uit? En wat levert het concreet op?
Waarom voert Veldhoven deze taken uit, is dit een gevolg van landelijke wetgeving of 
is het een eigen ambitie? En worden de taken sober uitgevoerd of ruimhartig? En wat 
kost dit? Wat is de rol van de gemeente bij de uitvoering van deze taken? En wat is de 
beslisruimte, welke opties zijn er om in de toekomst activiteiten anders te doen? En 
waar moet dan rekening mee worden gehouden?
De programmakaarten geven in hoofdlijnen antwoord op deze vragen, en zullen ook 
nieuwe vragen oproepen. Beslissers van de gemeente Veldhoven zullen meer duiding 
en informatie nodig hebben dan uit de kaarten naar voren komt, alvorens een besluit 
te kunnen nemen. De kaarten moeten discussie oproepen, inspireren en creatieve 
oplossingen boven tafel krijgen.
De kaarten zijn ingedeeld volgens de programmabegroting 2016. Hierdoor is de 
indeling herkenbaar en kunnen de kaarten makkelijk naast de begroting worden 
gelegd. Wie dat doet zal zien dat op de kaarten sommige informatie van de begroting 
is overgenomen of is samengevat. Daarnaast is op de kaarten ook aanvullende 
informatie te vinden. De begroting geeft de belangrijkste doelstellingen per 
programma. De programmakaarten hebben een ander perspectief. Uitgangspunt zijn 
de belangrijkste taken die vallen binnen een programma.

Kanttekeningen
* De programmakaarten maken zichtbaar en inzichtelijk wat vaak ingewikkeld is. 

De beknoptheid doet niet altijd recht aan de complexe materie achter de cijfers 
en figuren.

* De programmakaarten zijn het resultaat van een verkenning, en bedoeld om 
hoofdlijnen weer te geven. Voor besluitvorming door bestuur en politiek is 
aanvullende en verdiepende informatie nodig, zoals context en nuances die niet



direct uit de kaarten blijken. Bijv. eerdere besluitvorming over een product of 
alle mogelijke effecten van een maatregel op een ander programma. Ook zijn 
de financiële gevolgen voor de producten niet nader gekwantificeerd.

* De kaarten geven de actuele situatie weer. Indien besluitvorming over een taak 
in de toekomst plaatsvindt dienen de consequenties tegen die tijd 
geactualiseerd te worden. Met name het begrotingsjaar waarvoor financiële 
consequenties zijn aangegeven is tijdsgevoelig en dient zo nodig te worden 
bijgesteld.

Vervolg

Met de programmakaarten ontvangt de raad informatie die kan ondersteunen bij het 
maken van komende keuzes (bijv. bij afwegingsmomenten binnen de P&C cyclus en 
de kerntakendiscussie).
Naar behoefte worden de programmakaarten jaarlijks op basis van de 
programmabegroting geactualiseerd of wordt de informatie uit de kaarten in de 
begroting geïntegreerd.

Communicatie en samenspraak

Niet van toepassing.

Bijlagen

Programmakaarten 2016
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Begrote lasten per programma in 2016:

Bedragen in miljoenen euro's

17,1

3,5

3,6

41,7

4,0

Inhoudsopgave

K

Inleiding en denkhulp 3

Stedelijke ontwikkeling 5

Wonen 7

Veiligheid 8

Beheer openbare ruimte 9

Bereikbaarheid 10

Natuur- en recreatiebeheer 12

Sociaal domein 13

Milieu en duurzaamheid 17

Economie 19

Onderwijs en jeugd 20

Kunst en cultuur 22

Sport en recreatie 24

Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 26

Publieksdienstverlening 27

Algemene dekkingsmiddelen 28



Inleiding

Welke taken voert de gemeente Veldhoven uit? En wat 
levert het op? Wat dwingt Veldhoven om deze taken uit te 
voeren, landelijke wetgeving of is het een eigen ambitie?
En worden de taken sober uitgevoerd of ruimhartig? Wat 
is de rol van de gemeente Veldhoven bij de uitvoering van 
deze taken? En wat is de beslisruimte, welke opties zijn er 
om in de toekomst activiteiten anders te doen?

De programmakaarten geven in hoofdlijnen antwoord op 
deze vragen, en zullen ook nieuwe vragen oproepen. 
Beslissers van de gemeente Veldhoven zullen meer duiding 
en informatie nodig hebben dan uit de kaarten naar voren 
komt alvorens een besluit te kunnen nemen. De kaarten 
moeten discussie oproepen, inspireren en creatieve 
oplossingen boven tafel krijgen.

De programmakaarten zijn bedoeld voor de beslissers van 
de gemeente Veldhoven: raadsleden, college en het 
managementteam.

Hoe werken de kaarten

De kaarten zijn ingedeeld volgens de programmabegroting 
2016 van de gemeente Veldhoven. Hierdoor is de indeling 
herkenbaar voor de beslissers en kunnen de kaarten 
makkelijk naast de begroting worden gelegd.

Wie dat doet zal zien dat de kaarten sommige informatie 
van de programmabegroting heeft overgenomen of heeft 
samengevat. Maar daarnaast is op de kaarten ook 
aanvullende informatie te vinden. De begroting geeft de 
belangrijkste doelstellingen per programma. 
programmakaarten hebben een ander perspectief. 
Uitgangspunt zijn de belangrijkste taken die vallen binnen 
een programma.

Voor alle taken is aangegeven of deze wettelijk verplicht 
zijn of voortkomen uit eigen ambitie van Veldhoven.
Omdat de wetgeving vaak slechts minimale eisen stelt aan 
taken, is per taak aangegeven wat het uitvoeringsniveau is. 
Deze classificering is indicatief en gebaseerd op 
beschikbare vergelijkingen of inschattingen van de eigen 
professionals.

De gemeente Veldhoven heeft in haar bedrijfsconcept 
aangegeven de rol van regisseur te willen invullen, en 
minder die van uitvoerder. Voor de programmakaarten zijn 
vier mogelijke rollen voor de gemeente Veldhoven 
beschreven.

De uitvoerende rol betekent dat eigen mensen van de 
gemeente een taak (mede) uitvoeren. De rol van 
opdrachtgever heeft de gemeente bij die taken die zijn 
uitbesteed. De derde rol is die van regisseur. Daarbij is 
Veldhoven de leidende partij in het proces, spreekt het 
andere partners aan op hun rol en bepaalt de gemeente in 
grote mate de agenda en de kaders. Tenslotte is er de 
faciliterende rol. De gemeente Veldhoven maakt het voor 
partners mogelijk om taken op te pakken. Bijvoorbeeld 
door regelgeving, maar vaker doormiddel van subsidies.

Binnen één taak kan de gemeente Veldhoven meerdere 
rollen hebben.

Hoe kwamen de kaarten tot stand?

De kaarten zijn het resultaat van gesprekken met 
professionals uit de ambtelijke organisaties. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de programmabegroting van 2016. 
Deze gegevens zijn vertaald, gevisualiseerd en omgezet in 
deze kaarten.

De programmakaarten maken zichtbaar en inzichtelijk wat 
vaak ingewikkeld is. De beknoptheid doet niet altijd recht 
aan de complexe materie achter de cijfers en figuren.
De kaarten zijn het resultaat van een verkenning, en 
bedoeld om hoofdlijnen weer te geven. Voor 
besluitvorming door bestuur en politiek is aanvullende en 
verdiepende informatie nodig, zoals context en nuances 
die niet direct uit de kaarten blijken. Bijv. eerdere 
besluitvorming over een product of alle mogelijke effecten 
van een maatregel op een ander programma. Ook zijn de 
financiële gevolgen voor het product niet nader 
gekwantificeerd.
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Hoe de kaarten te lezen

COLLEGEPRöbüCTEN

.STEN 2 Kinderboerderij 4J^mdscha psbeleic

1 o Inbaar groen

UITVOERINGS-
NIVEAU

Het programmanummer/ 
hoofdstuk en titel zoals in de 

programmabegroting opgenomen.

Elke taak wordt aangegeven 
in een zwart blokje. Het 

cijfer geeft aan binnen welk 
collegeproduct een taak 

valt. Zijn er meerdere taken 
binnen één collegeproduct? 
Dan worden ze aangegeven 

met een letter.

Waar moet op hoofdlijnen 
rekening mee worden 

gehouden bij de keuze voor 
een alternatief? Voor 

besluitvorming is verdere 
uitwerking van deze 

kanttekeningen nodig om 
een zorgvuldige afweging te 

kunnen maken.

In de inhoudsopgave worden de 
lasten per programma gegeven. 

Hier worden deze lasten 
gespecifieerd naar 
collegeproducten.

Ook worden hier de baten per 
product vermeld. (Bron: 

programmabegroting 2016, 
bedragen in miljoenen euro's)

Alles taken boven de 
horizontale streep zijn 
wettelijke taken. Alle 
taken onder de streep 

i eigen ambitie.

De ringen geven aan op wat 
voor uitvoeringsniveau een 

taak wordt uitgevoerd. 
Onbekend staat in de linker 

ring, laag in de middelste 
ring en hoog in de meest 

rechtse

Beheer en onderhoud van het openbaar groen

Beheren en onderhoud Kinderboerderij De Hazewinkel

Subsidie verstrekken en prestatieafspraken maken WV- 
winkel

Beheer en onderhoud: wandel- routenetwerk

Ondersteuning Lokaal Toeristische Raad (LTR)

Gratis kinderboerderij in Veldhoven

VW-winkel en internetsite draagt bij aan promotie 
van de gemeente

Fiets-en wandelroutes onderdeel regionaal 
Routenetwerk

Afstemming met ondernemers, instellingen en 
gemeente

Regionaal o 
projecten

•rleg, overleg met partners, advies bij

Beheer vaļopenbaar groen kan de veiliÄieïd, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Veldhoven beïnvloeden 

Subsidie liAwast inWBPtot en met 20ĵ|

0,16 0,12

1 openbaar groen

©@

©

©
© ® 
® © 
©

Wettelijke taak

Eigen ambitie. Dit zijn taken waarvoor 
geen wettelijk grondslag is.

Uitvoerend. Bij de uitvoering van deze taak is de 
gemeente Veldhoven uitvoerend. Activiteiten 
binnen deze taak worden door eigen mensen 
gedaan.

Opdrachtgever. Bij de uitvoering van deze taak is de 
gemeente Veldhoven opdrachtgever naar andere 
partijen. In de uitvoering zijn geen eigen mensen 
betrokken. Het gaat hier voornamelijk om 
uitbestede taken en diensten.

Openbaargroen 

Kinderboerderj 

Toerisme 

ļ Landschapsbeleid

Onderhoudsniveau verlagen naar basisvoor het centrum en laagl 
overige delen.

Aantal parken en groenstroken verminderen (verkopen, 
verharden)

Overdragen aan derden, inkomsten generen via toegangsprijs of 
horeca of stoppen met deze taak

De subsidie aan VW verlagen of stoppen met de taak 

Stoppen met de taak 

Stoppen met de taak

Rol aanpassing: advisering uitbesteden, extern inhuren

BATEN

Hier staan de 
collegeproducten 

binnen het programma 
vermeld.

Faciliterend. De gemeente Veldhoven maakt 
de uitvoering van deze taak mogelijk door 
wet- en regelgeving of door middel van het 
verstrekken van subsidie.

Regisseur. De gemeente Veldhoven heeft 
vooral een procesrol door partijen te verbinden 
en de agenda te bepalen.

Wat zijn de financiële 
gevolgen voor het 

product als het beleid 
wordt aangepast? En is 

dit effect te 
verwachten voor 2016 

of later?

Het kan voorkomen 
dat een vak niet is 

ingevuld. Bij het maken 
van de kaarten was 
dan onvoldoende 

informatie bekend om 
een uitspraak te doen. 
Beslissers kunnen er 

voor kiezen om 
vervolgonderzoek te 

doen.

Positief. De bijstelling heeft 
een positief financieel gevolg 
voor dit product: de lasten 
dalen of de baten stijgen.

Neutraal. De bijstelling heeft 
geen (verwacht) financieel 
effect voor dit product.
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COLLEGEPRODUCTEN

STEDELIJKE
ONTWIKKELING

LAAGONBEKEND HOOG

3A/B

2

3

5

6

Eigendommen/ grond 

Stedenbouw 

Bouwgrondexploitatie 

Eigendommen/ gebouwen 

Afbouw bge compl./beheer 

Afbouw bge compl./realisatie 

Projecten derden (niet-BGE)

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven?

Beheren van (on)bebouwde gronden (niet-BGE) en 
verhuren daarvan

Huur- en pachtinkomsten op eigendommen, 
(strategisch) eigendom

Opstellen en actueel houden bestemmingsplannen en 
structuurplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen

Het voorbereiden of onderzoeken van aan- of verkoop van 
grond.
Aankopen of verkopen van grond voor bebouwing.

Aangekochte en/of verkochte gronden

Bovenwijkse voorzieningen financieren Bovenwijkse voorzieningen

Beheer en onderhoud eigen panden Goed onderhouden panden

Afbouw bge compl./beheer Tijdig kunnen afsluiten van BGE complexen.

Afbouw bge compl./realisatie Tijdig kunnen afsluiten van BGE complexen.

Ontvangen en beoordelen herzienings- en 
afwijkingsverzoeken en in procedure brengen van 
particuliere plannen

Facliteren verzoeken van derden binnen 
gemeentelijke publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid.

Wat is de rol 
van de 
gemeente 
Veldhoven?

®@©

®@©

©

©
U

®@

®@

F® O)©

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen?

Goede inventarisatie bij huidige actualisering en bijhouden van 
wijzigingen, zodat inventarisatie bij toekomstige (omgevings-) 
plannen minder tijd kost.

Rol verandering: uitvoering en ondersteuning van projecten 
overlaten aan particuliere initiatiefnemers

Ambities naar beneden bijstellen 

Onderhoudsniveau gemeentelijke panden verlagen

Plannen samenvoegen

Invloed op 
product

2016 Vanaf 
2017

3B

5

© © ©
 ©



Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

IDe gemeente zal altijd enkele eigendommen hebben, ook als er geen actieve grondpolitiek meer wordt gevoerd.

Denk aan locaties van (te slopen) vrijkomend maatschappelijk vastgoed, waar herontwikkeling op korte termijn niet 
voor de hand ligt. Deze eigendommen moeten worden beheerd. Er wordt de afgelopen jaren al kritisch gekeken 
naar mogelijkheden om gemeentelijke (maatschappelijk) vastgoed op te schonen, beter te verdelen en benutten en 
overige te verkopen

2

5

De maatregel heeft zich al vertaald in een meer gedetailleerde opdracht richting stedenbouwkundige bureaus voor 
de nu lopende actualiseringen.

Het gemeentelijke vastgoed wordt al opgeschoond, beter verdeeld en benut. Mogelijk dat hier nog een stap extra in 
is te zetten. Dit zal dan op langere termijn renderen door een efficiëntere bezetting en/of een minder omvangrijke 
vastgoedportefeuille.

Product betreft een technische voorziening om BGE-complexen af te ronden.

6
Product betreft een technische voorziening om BGE-complexen af te ronden.

Product betreft faciliterend grondbedrijf. Doelstelling bij dit product is dat door de jaren heen inkomsten en 
uitgaven in balans zijn (100% kostendekkend dus). Nu wordt voor elk verzoek een aparte herziening in procedure 
gebracht. Er zijn gemeenten bekend die verzoeken samenvoegen tot één plan. In de praktijk levert dit echter weinig 
voordeel op, terwijl dit voor de verzoekers een langere proceduretijd betekent met meer risico's.

LASTEN

6

BATEN0,6 Eigendommen/grond
0,2 Projecten derden/ (niet BGE)

0,3 Eigendommen/grond 
0,3 Projecten derden/ (niet BGEBouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie

Eigendommen/ gebouwenEigendommen/gebouwen Stedenbouw 0,2 Stedenbouw

15,915,9



COLLEGEPRODUCTEN2
Wonen

LAAGONBEKEND HOOG

1D1A

1B

1C

Hļ Volkshuisvesting

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

gemeente
Veldhoven?

2016 Vanaf
2017

1A
Opstellen woningbouwprogramma, jaarlijkse bijstelling Balans en afstemming tussen demografische 

ontwikkelingen, lopende projecten en 
woonbehoefte

Stoppen met lokaal beleid maken, maar per ontwikkeling 
beoordelen O

1B
Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties Uitwisselen informatie, doelgroepenbeleid, 

gezamenlijk overleg, zorgaspecten bewoners
® Stoppen met lokaal beleid maken, maar per ontwikkeling 

beoordelen
0

1C
Bijdrage stedelijk gebied (9 gemeenten)
Samenwerking MRE verband (21 gemeenten)

Convenant met stedelijk gebied over woonbeleid 
Afspraken arbeidsmigranten, kenniswerkers.
Regionale samenwerking en afstemming.

®

®@

Bijdrage aan regionale samenwerking minimaliseren (meelopen 
i.p.v. bij kopgroep).

© ©

1D
Verstrekken van startersleningen voor 1e huiseigenaren 86 leningen beschikbaar voor max. 30.000 Middelen voor het fonds verlagen, voorwaarden aanscherpen of 

stoppen met het verstrekken van startersleningen

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1A-1C

Ontwikkelingen op het gebied van wonen, stedelijk gebied hebben sterk regionaal karakter. De gemeente werkt op het gebied van 
wonen intensief samen met de 9 gemeenten van het stedelijk gebied, maar moet daarnaast ook afspraken maken binnen het 21- 
gemeenten tellende MRE-gebied. De woningmarkt is een regionale markt. Rijks- en provinciaal beleid dwingen gemeenten tot het 
maken van onderlinge afspraken. Stoppen met de samenwerking is om die reden niet realistisch. Het terugbrengen van de bijdrage 
aan de regionale samenwerking zal effecten hebben op de mogelijkheid om de gemeentelijke belangen in het regionale beleid in te 
bedden. Het stoppen met lokaal beleid en alleen nog maar investeren op regionaal beleid zal naar verwachting weinig winst op leveren. 
Verzoeken m.b.t. woningbouwprojecten zullen dan ad hoc beoordeeld moeten worden, mede in relatie tot de (wettelijke) 'ladder voor 
duurzame verstedelijking'. Ook zal het niet meer voeren van lokaal beleid naar verwachting een negatief effect hebben op de relatie 
met de woningbouwcorporaties (er worden dan immers ook geen lokale afspraken meer gemaakt).

1C Een deel van de kosten voor deze taak zit in programma 13.

1D
Eind 2015 zijn de ter beschikking gestelde middelen uitgeput en kunnen er geen startersleningen meer worden verstrekt. De lopende 
leningen zullen beheerd moeten worden. Dit wordt gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), beperkte gemeentelijke 
inzet hiervoor blijft echter noodzakelijk.

LASTEN BATEN

7



1C
COLLEGEPRODUCTEN

1D

VEILIGHEID
1B

LAAGONBEKEND HOOG

1A

Veiligheid (incl. crisisbeheer
sing/rampenbestrijding)

2
Regionale veiligheidszorg & 
risicobestrijding fysieke veiligheid

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de 

gemeente

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

Veldhoven? 2016 Vanaf
2017

1A

Beleid maken rondom preventie & veiligheid Diverse convenanten, projecten en keurmerken zoals 
keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied, 
keurmerk Veilige school, project Buurthulp, project 
'geen nood bij brand'

®©
Een lager niveau van veiligheid accepteren , door minder 
preventieve acties te ondernemen. ©

1B De burgemeester ondersteunen bij wettelijke taken 
rondom openbare orde en integrale veiligheid ©®

1C
Voorbereiden op crisis en rampen A. 1x per jaar oefening in regioverband, 

voorbereiding op crisis en rampen.
Minder voorbereiding op rampen en crises.
Grotere mate van veiligheidsrisico's accepteren ©

1D
B. 1 x per jaar Gemeentelijke BeleidsTeam, oefening U

2
Bijdragen aan de Veiligheidsregio Regionale samenwerking op het gebied van fysieke 

veiligheid: brandweer, GHOR en rampenbestrijding 
Afdekken fysieke veiligheidsrisico's ® ®

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1C, 2 Hiervoor is overeenstemming in regioverband nodig (21 gemeenten)

1A, 1B
De raad heeft het Integrale Veiligheidsplan 2015 — 2018 vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor dit programma 
gesteld., in samenhang met de 8 gemeenten van het basisteam De Kempen.

LASTEN BATEN

Regionale veiligheidszorg Veiligheid

,9

8



COLLEGEPRODUCTEN

3BEHEER
OPENBARE

RUIMTE
LAAGONBEKEND HOOG

2

2

3

Verlichting

Voorzieningen honden 

Vastgoedinformatie 

Inrichting openbaar gebied

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

gemeente
Veldhoven?

2016 Vanaf
2017

Dagelijks onderhoud, meerjarig onderhoud en 
energiekosten openbare verlichting

11.828 lichtmasten

@
Onderhoudsniveau verlagen ĩ
Slimmer schakelen van lichtmasten Ĩ

1B
Dagelijks onderhoud, meerjarig onderhoud en 
energiekosten lichtreclame

58 lichtreclame borden O Meer opbrengsten generen door lichtreclame meer ruimte te 
geven, tarieven verhogen i

2A Hondenroutes tussen honden uitlaatvelden O
2B Beheren van honden uitlaatvelden en uitrenterreinen 52 uitlaatvelden en 10 uitrenterreinen O Onderhoud van velden en terreinen verminderen of stoppen met 

deze taak ©
2C Toezicht en handhaving op honden overlast U
3

Vullen en beheren vastgoedinformatie Digitale gegevenskaart van omgeving voor uitvoering 
en beheer openbare ruimte ® (Ē

4 Beleid maken voor het beheer van de openbare ruimte © ©
1A

2

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1 Verlagen van basis onderhoudsniveau leidt tot meer uitval van armaturen en verlaging niveau (sociale) veiligheid in woongebieden
2 Slimmer schakelen van lichtmasten op doorgaande wegen bespaart energie maar kan leiden tot meer meldingen, 
aansprakelijkheidsstellingen bij ongevallen

Het stoppen van deze werkzaamheden heeft technisch gesproken geen invloed op de hondenbelasting. Door de raad en de 
samenleving wordt hondenbelasting en werkzaamheden aan voorzieningen voor honden als één geheel gezien; dus (gedeeltelijk) 
stoppen met werkzaamheden zou betekenen (gedeeltelijk) stoppen met hondenbelasting.

3 Gegevens worden doorverkocht aan derden en leveren baten op: C0,03 mln

Gevolgen van het verlagen van de inzet voor het aspect groen is zichtbaar in programma 6

LASTEN Voorzieningen
honden

Vastgoed
informatie

Verlichting Inrichting openbaar gebied

0,03 Vastgoed
informatie

VerlichtingInrichting openbaar gebied

BATEN
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COLLEGEPRODUCTEN

3A

BEREIKBAAR
HEID

LAAGONBEKEND HOOG

2

3B

5

6

2

3

5
u
6

Verkeersobjecten 

Mobiliteit en veiligheid 

Wegen

Werken voor derden/ 
nutsvoorziening

Werken voor derden/ overige

Exploitatie parkeerbedrijf

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op

1
Maken van (vervangings)reserveringen en aankoop van 
verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten (VRI's), 
abri's (bushokjes) afzettingsmateriaal en straatmeubilair

Abri's: 47
VRI installaties: 28

2
Diverse acties bij scholen, verkeersexamen, 
verkeersbrigadiers, verkeerstellingen en 
verkeersmaatregelen na meldingen

3A
Onderhoud wegen en bermen, schoonhouden straten en 
pleinen en gladheidbestrijding

3B
Aanleg/ reconstructie van wegen

4
Voornamelijk administratiekosten en kosten voor toezicht Het op aanvraag van inwoners en bedrijven 

aansluiten van (internet)kabels en andere leidingen

5
Het aanleggen van inritten en rioolaansluitingen op 
verzoek van inwoners en bedrijven en het betalen van 
schadevergoedingen (wegen en openbare ruimte)

Inritten: circa 15 per jaar
Rioolaansluitingen: circa 10 per jaar

van de 
gemeente 

Veldhoven?

Aantal verkeers- en informatieborden verminderen
© ©

product

2016 Vanaf
2017

Voorlichting en gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers 
verminderen of beëindigen (subsidie verstrekking Veilig Verkeer)

© (S 
© S 
® S

Onderhoudsniveau verlagen

Uitvoeringsniveau verlagen voor nieuwe projecten. 
Waar mogelijk ook voor lopende projecten.

G
© ©

© ©

6

Kapitaallasten, onderhoud en beheer van het 
parkeerbedrijf in Veldhoven.
Het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Parkeergarage: 297 plaatsen 
Straatparkeren centrum: 1.127 plaatsen

Parkeertarieven, prijs voor ontheffingen en vergunningen 
verhogen.

Reclameruimte verkopen in parkeergarage

Rol verandering: taken afstoten aan commerciële partij(en) of aan 
coöperatie

g
g

10
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Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1 Borden staan er volgens de wetgeving. Verwijderen van borden leidt tot onoverzichtelijke verkeerssituaties en 
mogelijke verkeersongevallen.

2
Met een gering budget gecombineerd met vrijwilligers worden verkeersdeelnemers voorgelicht over het verkeer. 
Stoppen betekent afname veiligheid diverse groepen verkeersdeelnemers.

3B
Eenmalig voordeel in aanleg, maar mogelijk hogere structurele onderhoudskosten
Bij minder onderhoud is een toename te verwachten van meldingen, aansprakelijkheidstellingen, afname kwaliteit 
wegen , dit leidt op termijn tot extra onderhoudskosten.

4 De MRE-gemeenten (legesverordening) stellen tarieven regionaal vast

4/5 Taken zijn niet wettelijk verplicht, maar gemeente is de enige uitvoerende partij. Niet doen is geen optie

6
Parkeertarief verhogen levert niet 1 op1 meer opbrengsten op. Er zijn veel factoren die de totaalopbrengsten 
beïnvloeden (afhaken bij duurdere tarieven, op maat betalen, etc)

LASTEN
0,2 Werken voor derden/nutsvoorzieningen 

0,06 Werken voor derden/ overige

Wegen

3,

Exploitatie
parkeerbedrijf

Verkeers-
objecten

Mobiliteit en 
veiligheid

Wegen

0,06 Werken voor derden/ overige 
0,05 Werken voor derden/ nutsvz 

EXploiţ:atie 0,01 Mobiliteit en veiligheid
parkeerbedrijf

0,12

Verkeers-
objecten

11

BATEN



COLLEGEPRODUCTEN

3A/B2

3C

2

3

Openbaar groen 

Kinderboerderij 

Toerisme 

Landschapsbeleid

Beheer en onderhoud van het openbaar groen

®©
Beheren en onderhoud Kinderboerderij De Hazewinkel Gratis kinderboerderij in Veldhoven ©
Subsidie verstrekken en prestatieafspraken maken VVV- 
winkel

VVV-winkel en internetsite draagt bij aan promotie 
van de gemeente ©

Beheer en onderhoud: wandel- routenetwerk Fiets- en wandelroutes onderdeel regionaal 
Routenetwerk D ®

Ondersteuning Lokaal Toeristische Raad (LTR) Afstemming met ondernemers, instellingen en 
gemeente R ©

Advies over landschaps- en natuuraspecten Regionaal overleg, overleg met partners, advies bij 
projecten (ŷ

Minder onderhoud leidt tot meer (zwerf)vuil, minder verzorgd straatbeeld, meer meldingen. Het waarderingscijfer zal naar verwachting 
lager liggen dan 6,7 (zoals eerder benoemd). Verminderen groen kan leefbaarheid en welbevinden bewoners aantasten.

De kinderboerderij is in combinatie met de speelvoorziening eromheen een zeer gewaardeerde en drukbezochte voorziening.

Kosten voor deze taak zitten in programma 13

Subsidie ligt vast in WBP tot en met 2016. Raadsbesluit bezuiniging 2017-2019 is genomen.

Onderhoudsniveau verlagen naar basis voor het centrum en laag 
overige delen.

Aantal parken en groenstroken verminderen (verkopen)

Overdragen aan derden, inkomsten generen via toegangsprijs of 
horeca of stoppen met deze taak

De subsidie aan VVV verlagen of stoppen met de taak.
Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017
2019 (kerntakendiscussie deel 1).

Stoppen met de taak 

Stoppen met de taak

Rol aanpassing: advisering uitbesteden, extern inhuren

G
ī
a

©
©
©

3B

3C

2

3B

3A+C

LASTEN 0,002
Landschapsbeleid

KinderboerderijOpenbaar groen Openbaar groen

3,8 0,2 0,7

BATEN

0.09 Toerisme 12



2

SOCIAAL
DOMEIN

4A-1
3

HOOGLAAG 4BONBEKEND 5

4A-2

1A/B

9
8

13 B/C

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de 

gemeente 
Veldhoven?

1A

Het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan alle 
kinderen en jongeren door het verstrekken van subsidie 
aan jeugdverenigingen, -activiteiten en 
koepelorganisaties.

Voldoende mogelijkheden voor zinvolle vrijetijdsbesteding en 
maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren (Diverse 
hobbyverenigingen, 3 scoutingverenigingen, 2 
speeltuinverenigingen, kindervakantiewerk en wijkgebonden 
koepelorganisaties)

®
1B

Vormgeven van en samenwerken binnen de Jongeren op 
straat aanpak: subsidie Cordaad (Stimulans)

Het voorkomen en terugdringen van overlast van jeugdgroepen op 
straat (signaleren, contact leggen met jongeren en omwonenden, 
aanbod activiteiten , straatwerk, Jongerenpunt) © ®

2
Financieren Cordaad/Vluchtelingenwerk Begeleiding van vergunninghouders (F

3

Financieren GGD-instelling samen met regio (21 
gemeenten): goedkeuren financiële kaders, 
begroting en jaarrekening

- Publieke gezondheidszorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Ambulance zorg (1325 inzetten jan-april 2014)
- Algemene gezondheidszorg

®

4A-1

Het formuleren en maken van beleid op het terrein 
van leefbaarheid en samenspraak en met name 
gericht op wijken en buurten. Het uitvoeren van 
wijkbeheer in samenwerking met wijkplatforms, 
Stimulans, politie en woonstichtingen

- Beleidsnotities: kadernota maatschappelijke participatie 
en notitie wijkbeheer

- Diverse acties/projecten, o.a.: buurtpreventie, straat- en 
buurtactiviteiten, communicatie, ondersteuning 
bewonersgroepen

® R 
© ®

4A-2 Opstellen van de Wijkatlas Wijkatlas 1 x per 4 jaar (va 2016) O
4B

Het (financieel) ondersteunen van mantelzorgers 
en vrijwilligers(organisaties) en het maken van 
beleid daartoe

Diverse activiteiten/ acties o.a.: maatschappelijke stages, NL 
Doet, collectieve verzekering, onkosten vergoeding 
vrijwilligers, aanbieden cursussen, jubilea 
vrijwilligersorganisaties, evenement Beursvloer, 
compensatie schade gebruik eigen motorvoertuigen en, 
vrijwilligersavond/prijs en mantelzorgweek.

© ®

COLLEGEPRODUCTEN

UITVOERINGS-

NIVEAU

Participatiewet 

Overige uitkeringen

Minimabeleid 

Uitstroombevordering 

Sociale werkvoorziening 

Specialistische jeugdhulp

11

12

13

14

15

16

2

3

5

6

8

9

10

Jeugdbeleid

Opvang vreemdelingen (WI) 

GGD

Alg. beleid maatsch. onderst. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Individuele voorzieningen WMO 

WMO

Subsidiebeleid

Samenlevingsopbouw/Roma

Samenlevingsopbouw/overige

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op
product

^ÕĨ^^Tãñãf

Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

2017

Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

In Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regeling aansturen 
op gezamenlijke besluitvorming in andere richting.

Ambitieniveau verlagen door bijvoorbeeld subsidies te verlagen of 
te beëindigen en /of taak op andere wijze uitvoeren. Houd 
rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 
(kerntakendiscussie deel 1)

Stoppen met uitbrengen van wijkatlas

Verlagen door bijvoorbeeld subsidies te verlagen of te beëindigen 
en taak op andere wijze invullen.

Diverse activiteiten/acties binnen deze taak stoppen

13

©
 ©

 © © ©



Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op
product

4C

4D

4E

4F

4G-1

4G-2

4H

5

6

8

Wat is de rol 
van de 

gemeente 
Veldhoven?

Het (financieel) mogelijk maken van 
welzijnsaccommodaties in de gemeente

10 welzijnsaccommodaties in Veldhoven waarvan:
- 6 eigendom van de gemeente
- 3 ontvangen subsidie (MFA-noord: wijkgebouw,

© ® 
O

Ambitieniveau verlagen door bijvoorbeeld subsidies te verlagen of 
te beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op 
subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

De Nieuwe Band en De Ligt)
Rol verandering: panden in eigendom afstoten

Financieel mogelijk maken van diverse activiteiten op 
het gebied van welzijn

- Jubilea bijdrage vrijwilligersorganisaties
- Zonnebloem © Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 

bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Financieel mogelijk maken van initiatieven van 
vrijwilligersorganisaties met een breed 
maatschappelijk belang

Diverse inzet en initiatieven van o.a. Rode Kruis,
EHBO, Commissie Ziekendag, Sensoor,
Slachtofferhulp, Dodenherdenking

© ®
Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Financieel mogelijk maken van diverse activiteiten op 
het gebied van integratie, participatie en acceptatie 
in de samenleving

Diverse (gezamenlijke activiteiten) van o.a. St. 
Kaleidoscoop, St. Educatie voor anderstaligen, C.O.C. 
en L.V.B. F Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 

bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Beleid maken op gebied van gezondheidsbeleid Paragraaf in Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
© ®

Stoppen met voorzieningen als de zorgsite en buurtsites.

Financieel mogelijk maken van voorlichting en 
preventie op het gebied van alcohol, 
middelengebruik, gokken en internetten.

Novadic-Kentron: 25 leerlingen en 15 ouders voor 
informatie- adviesgesprek, 100 contacten met 
professionals en of vrijwilligers, 500 jongeren bereikt 
met groepsactiviteiten, 100 ouders bereikt met 
themabijeenkomsten.

©

Subsidie verlagen of stoppen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Het financieel ondersteunen van organisaties met als 
doelgroep gehandicapten

Stichting MEE: 648 ingeschreven cliënten (1e helft
2015) waarvan 187 met actieve hulpvraag. Vragen 
die binnenkomen:
Samenleven en wonen 44,2%, opvoeding en 
ontwikkeling: 28,6%, regelgeving en geldzaken:
14,6%, leren en werken: 12,6%.

SPVG: diverse activiteiten, belangenbehartiging en 
advisering gemeente

©

Subsidie verlagen of stoppen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Het bieden van zowel informatie en advies als opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders, opvoeders en 
professionals door subsidiering partners CJG en financiering 
van activiteiten.

Dat er een stevige basisstructuur aanwezig is voor ouders, 
opvoeders en jeugdigen. (o.a. Jeugd- en gezondheidszorg
0-4 en 5-19 jaar, school- en jeugdmaatschappelijk werk 
hulptrajecten, hulpaanbod voor gezinnen en een 
loketfunctie)

© ®

Bezuinigen op vanuit CJG in te zetten hulpaanbod

Voorzieningen verstrekken aan inwoners met een 
beperking, chronisch psychisch of psychosociaal 
probleem.

Aantal aanvragen 2014: 1350
Gemiddeld aantal unieke Wmo-cliënten:
Hulp bij het huishouden 1099
Rolstoelen 330
Vervoersvoorzieningen 1646
Woonvoorzieningen 125 
Gehandicaptenparkeerkaart/plaats 875
Begeleiding 393

@©@

Strenge beleidslijn toepassen op alle vormen van ondersteuning.

Overkoepelende activiteiten gericht op (structurele) 
subsidiëring van professionele instellingen en 
vrijwilligersorganisaties: monitoring, budgetafspraken

Afspraken met 10 professionele instellingen en 140 
vrijwilligersorganisaties

© ®
Verandering beleidskeuze: controleren of loslaten

2016 Vanaf 
2017

©

©

©

©
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Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol van 
de gemeente 
Veldhoven?

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op
product

2016 Vanaf
2017

9
Beleid maken, monitoren multiproblematiek bij 
gezinnen met een Roma-achtergrond

Cordaad ontwikkelt multiproblem aanpak
65 Roma-gezinnen in Veldhoven © ® Verandering beleidskeuze: inzet verlagen tot stoppen met deze 

taak ©
10

Financieren welzijnsorganisatie St. Cordaad 
(Stimulans)

Diverse inzet en activiteiten op gebied van o.a. jeugd- 
en jongerenwerk en wijkopbouwwerk F Ambitieniveau verlagen, subsidie verlagen ī)

11
Verwerken van aanvragen, deze beoordelen, 
verstrekken van uitkeringen, (her)controles en 
verwerken mutaties

Circa 500 uitkeringen per maand verstrekken Aanscherpen handhavingsbeleid , bevorderen van regionale 
samenwerking of vergroten van uitstroom ©

12
Verwerken van aanvragen, deze beoordelen, 
verstrekken van uitkeringen, (her)controles en 
verwerken mutaties

Verstrekken van uitkeringen: BBZ (Zelfstandigen), de 
IOAW en IOAZ (werkzoekende ouder dan 50 jaar) ® Aanscherpen handhavingsbeleid, bevorderen van regionale 

samenwerking of vergroten van uitstroom ©
13A

Het ontvangen van aanvragen, het toetsen en 
verstrekken van bijzondere bijstand in individuele 
gevallen: kosten bewindvoering, inrichting woning, 
medische kosten, landurigheidstoeslag

Het beoordelen van aanvragen.

©
Voorwaarden verder aanscherpen, gebruik verminderen

©
13B

Het ontvangen van aanvragen, het toetsen en 
verstrekken van kinderopvang bij nood: 
tienermoeders, inwoners met uitkering en inwoners 
met medische indicatie

Onderdeel van de bijzondere bijstand © © Voorwaarden verder aanscherpen, gebruik verminderen tot 
stoppen met deze taak. ©

13C
Het ontvangen van aanvragen, toetsen en 
verstrekken van voorzieningen aan inwoners met 
minimum inkomen

Verstrekken van een meedoenvoorziening, 
bibliotheekpas en internetvergoeding © © Voorwaarden verder aanscherpen, gebruik verminderen tot 

stoppen met deze taak. ©
14

Het aanbieden van workshops, trajecten, begeleiding, 
ontwikkelen maatschappelijke arrangementen, 
matching op vacatures

Vergroten van economische en maatschappelijke 
zelfredzaamheid en participatie © Stimuleren van experimenten, bevorderen van regionale 

samenwerking of uitbesteden aan derden ©
15

Financieel bijdrage aan voorziening. Het goedkeuren 
van begroting en jaarrekening., ambtelijke 
voorbereiding bestuursvergadering

Ergon: sociale werkvoorziening voor circa 175 
inwoners van Veldhoven (peildatum 1/04/2015) 2 Herijking van afspraken met aandeelhouders werkvoorziening. ©

16 Uitvoering geven aan de wettelijke taken jeugdhulp. Kinderen krijgen de jeugdhulp die ze nodig hebben Meer inzetten op preventie (zie 5) waardoor dure zorg minder nodig is.
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Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1A/B
Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen.
1A: Op 24 februari 2015 heeft de gemeenteraad besloten geen korting toe te passen op de subsidies voor jeugdactiviteiten.
1B: Deze subsidie is ingedeeld in de categorie 'Vitale Samenleving' en toegezegd is deze financieel ongemoeid te laten tot en met 2019.

2
Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. Stoppen met deze taak is niet mogelijk: wettelijke inspanningsverplichting. (Taakstelling Rijk voor eerste helft 2016: 52 mensen). 
Beslisruimte van de gemeente betreft het 'hoe' (op welke manier taak uitvoeren) en 'hoeveel' (welke ambitieniveau, hoeveel middelen wil de gemeente Veldhoven uittrekken).

3 Bijdrage Veldhoven wordt bepaald in samenwerkingsverband van 21 gemeenten (GGD BZO). Naast basistaken zijn er contracttaken.

4A-1/ 3B, C,
D, E, F, 3 en

3H

Stoppen met deze taak is niet mogelijk: wettelijke inspanningsverplichting (Wmo-grondslag). Beslisruimte van de gemeente betreft het 'hoe' (op welke manier taak uitvoeren) en 'hoeveel' (welke ambitieniveau, hoeveel 
middelen wil de gemeente Veldhoven uittrekken).

4A,tfm 4H Decentralisatie sociaal domein: inzet op deze preventieve taken (d.m.v. het versterken van de basisstructuur), kan mogelijk hogere lasten voorkomen. 4E, mix van eerste en tweede kerndoel.

4A ,4C t/m 4H Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. 4H: met ingang van 2016 is subsidie MEE 40% gekort .

4B Stoppen met de wijkatlas betekent dat informatie (deels) op andere manieren verkregen moet worden. Frequentie is al eerder terug gebracht naar 1 keer per 2 jaar.

5
De transitie jeugdhulp vraagt om versterking van de basisstructuur. Door meer in te zetten op preventie en vroegsignalering vanuit het CJG wordt voorkomen dat kinderen/jongeren doorstromen naar de duurdere vormen 
van jeugdhulp. Dit vraagt om behoud van en verdere investering in het CJG waardoor een transformatie ontstaat en hoge lasten bij 16 kunnen worden teruggedrongen. Tevens ligt hier nadrukkelijk een relatie met 1 
(Jeugdbeleid) en met Bestrijding onderwijsachterstanden en Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (programma 10 Onderwijs).

7,13
Wettelijke minimale verplichtingen, eigen invulling in Veldhoven., decentralisaties sociaal domein, inzet op preventieve taken (dmv het versterken van de basisstructuur) kan mogelijk hogere lasten voorkomen.
Bij 7: burgers hebben keuzevrijheid voor duurdere voorzieningen voor eigen rekening.

8 Afweging te maken tussen controleren of loslaten.

9 Bij stoppen met deze taak vervalt ontvangen subsidie. Multiproblem-gezinnen vragen om integrale aanpak.

10 Deze subsidie is ingedeeld in de categorie 'Vitale Samenleving' en toegezegd is deze financieel ongemoeid te laten tot en met 2019.

13 Nieuw minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 van kracht.

14 Invloed op de begroting moet bezien worden in combinatie met het BUIG budget onder producten 11 en 12 en in combinatie met de eigen personele lasten.

15 Dit betreft WSW oud (sterfhuisconstructie). Per 1/1/2015 taak vanuit participatiewet, arbeidsgehandicapten nieuwe doelgroep. Hiervoor zal geen beschut werk meer worden ingezet.

16 Uit de recente circulaires van het Rijk blijkt dat het nieuwe landelijke verdeelmodel voor jeugdhulpmiddelen leidt tot een verdergaande bezuiniging op de door Veldhoven te ontvangen middelen voor jeugdhulp.

0.3 Jeugdbeleid
0.1 Opvang vreemdelingen
0.7 GGD
0.03 Subsidiebeleid 
0.3 Samenlevingsopbouw/Roma 
0.8 Samenlevingsopbouw/overig 
0.2 Overige uitkeringen

0.01 Alg. beleid maatsch. ondersteuning 
0.2 Overige uitkeringen 

0.08 Minimabeleid

LASTEN
Specialistische jeugdhulp Participatiewet

Alg. beleid 
Sociale maatsch.

werkvoorz. Ond

Uitstroom- 1.2 Minimabeleid 
eid bevordering
h 1.3 CJGìíTm Specialistische

jeugdhulp Participatiewet WMO

BATEN
Uitstroom-
bevorderingWMO
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COLLEGEPRODUCTEN

MILIEU
EN

DUURZAAM
HEID

ONBEKEND

2A m 3

LAAG 4C7D

2B

1

HOOG

i

Riolen

Afval

Begraafplaats

Milieubeleid

Omgevingsbeleid (niet milieu)

Omgevingshandhaving en 

-toezicht

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de 

gemeente 
Veldhoven?

Kapitaallasten betalen, reserveringen, onderhoud en eigen 
uren voor het totaal systeem van riolering

Beheer, onderhoud en inspectie riolering: 
rioleringsbuizen, gemalen, watergangen en 
straatvegen @

Inzamelen en verwerken huisafval Inzamelen van de huishoudelijke 
afvalstoffen/grondstoffen via haal- en brengsystemen ® ®

Milieustraat Habraken in samenwerking met gemeente 
Waalre

Inwoners van Veldhoven en Waalre kunnen afval 
inleveren die niet huis-aan-huis wordt opgehaald.
Deels gratis, deels tegen betaling ©0®

Opruimen en verwerken van zwerfafval Schoon openbaar gebied ©
Onderhoud en grafdelving 1 gemeentelijke begraafplaats

@®
Beleid maken voor milieu en duurzaamheid, evalueren, 
regionaal overleg, adviseren bij projecten en aan bestuur

Een veilige , duurzame en leefbare woon-, werk- en 
leefomgeving. Veldhoven staat op 20ste plek uit 118 
gemeenten op de lijst van duurzaamste gemeenten ®

Vergroten participatie en betrokkenheid Diverse (communicatie)acties): Europese 
mobiliteitsweek, Nacht van de nacht, Actie winkel op 
de fiets © ©

Uitvoering van het Milieu UitvoeringsPlan (MUP) Diverse acties: Afvalbeheerplan, Bodembeheerplan, 
geluidhinder, luchtkwaliteit © © 

© OGemeente Veldhoven geeft het goede voorbeeld Energiemanagement eigen gebouwen, 100% groen 
stroom inkoop, duurzaam inkoopbeleid

Eigen uren: uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen 
o.a. op het gebied van Wabo , APV en bijzondere wetten 
(o.a. Drank -en horecawet)

Handhavings- en vergunningenbeleid, 
handhavingsuitvoeringsprogramma, opstellen 
beleidsregels, evenementenbeleid en 
uitvoeringsnota 's

U

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen?

De vervangingstermijn van riolen verhogen (nu 60 jaar)

De inzamel frequentie van de afvalstoffen en grondstoffen 
veranderen als ook een andere scheiding/inzameling ervan.

Tarieven verhogen, openingstijden verminderen of stoppen met 
deze taak

Beleid en/of frequentie veranderen van zwerfvuil ruimen

Prijsverhogen (is niet kostendekkend), onderhoudsniveau 
verlagen

Rol veranderen: onderhoud uit besteden

Beleidsinzet verminderen: minder evalueren, meer aan andere 
partijen overlaten of minder beleid maken als gevolg van minder 
uitvoering (zie 4B)

Inzet verminderen en waar mogelijk stoppen met deze taak

Verminderen van inzet op taken en acties tot het stoppen met 
alle bovenwettelijke taken

Verminderen van inzet op taken en acties tot het stoppen met 
alle bovenwettelijke taken

Verminderen van inzet op taken en acties tot het stoppen met 
alle bovenwettelijke taken

Invloed op 
product

©

©

©
©

©

©
©
©

©

©

5 2

3

5

6

4C

4D
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Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de 

gemeente

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

Veldhoven? 2016 Vanaf
2017

6A
Milieutoezicht: bedrijven inspecteren op naleving milieu 
wet- en regelgeving, lijntoezicht bij afvalverwerking, 
reageren op meldingen, projecten handhaving

®

6B
Bouwtoezicht en toezicht brandveiligheid: controleren op 
bouwwerkzaamheden en bestaande bouwvoorraad 
(technisch controle)

Het toezicht verminderen
©

6C
Stadstoezicht: al het overige in fysieke buitenwereld. 
Bijvoorbeeld overlastmeldingen, geluid en horeca © ® Het toezicht op niet wettelijke taken verminderen ©

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

Riolering betreft een kostendekkend product.

Recent is de ophaalfrequentie aangepast i.v.m. aanpassingen als gevolg van betere scheiding afvalstromen.

Het risico bestaat dat bewoners vanwege de hoge tarieven op de milieustraat en de beperkte openingstijden het 
huishoudelijk afval niet meer naar de milieustraat brengen, maar in de restafvalbak gooien. Dit restafval gaat naar 
de verbrandingsoven en kost dan veel meer geld, waardoor de afvalstoffenheffing omhoog zal gaan. Helemaal 
stoppen met de milieustraat is om dezelfde reden geen optie.
Uiteindelijk heeft dit geen effect op de begroting, omdat de afvalstoffenheffing kostendekkend is.,

De kwaliteit van de dienstverlening op begraafplaats activiteiten (begeleiding) kan afnemen.

Met een gering budget gecombineerd met inzet van vrijwilligers wordt een duurzaamheids vooruitgang geboekt. 
Stoppen/verminderen bemoeilijkt stimulering van zelfwerkzaamheid.

Binnen het MUP vallen diverse wettelijke en niet wettelijke taken

Energiemanagement eigen gebouwen levert geld op door dalende energiekosten

Hierin vallen diverse wettelijke en niet wettelijke taken

Voor de uitvoering van deze taken gelden regionale afspraken (ODZOB)

Verminderd toezicht leidt tot meerkosten op andere producten (bijv. BAG, WOZ, dienstverlening)

2A

3

4B

4C, 4D

4D

5

6A

6B/C

LASTEN BATEN

Riolen

5,3

0.2 Begraafplaats

Afval
Omgevingshandhaving 

en -toezicht Riolen

5,6

0,14 Begraafplaats
0,01 Omgevingshandhaving en -toezicht
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0.3 Milieubeleid 

0.04 Omgevingsbeleid

Afval



COLLEGEPRODUCTEN

ECDNDMIE

LAAGONBEKEND HOOG

Economische zaken

2 Weekmarkt

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

gemeente
Veldhoven?

2016 Vanaf
2017

Het opstellen van regionaal en lokaal economisch beleid 
(lokaal: visie en jaarlijks uitvoeringsprogramma).

Visie economisch beleid, uitvoeringsprogramma, 
accountmanagement, regionale afspraken ©0® Inzet verminderen tot stoppen met taken ©

1
Uitvoeren: o.a. accountmanagement bedrijventerreinen en 
startende ondernemers, centrummanagement.
Deelname aan Brainport, regionale samenwerking t.a.v. 
internationale acquisitie.

werklocaties
Inzet in regio verminderen (van kopgroep naar meelopen)

Organiseren weekmarkt: administratie, planning, indeling, 
facturering en buitentoezicht

Wekelijkse markt op het Meiveld ©@© Rol verandering: uitbesteden van taken ©
2 Tarieven verhogen, hogere inkomsten generen ī

Stoppen met deze taak ©
Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

Kosten voor regionale samenwerking zitten in programma 13. Het aandachtveld verschuift steeds meer van de lokale 
economie (binnen de gemeentegrenzen) naar de regio, mede door rijks- en provinciaal beleid. Dit beperkt de 
mogelijkheden om op capaciteit te sturen. Het verminderen van deze regionale inzet zal naar verwachting een 
negatieve effecten hebben. Op korte termijn op de grondverkopen, op de langere termijn door een mindere 
economische ontwikkeling van Veldhoven (werkgelegenheid, OZB).

Weekmarkt levert bijdrage aan lokale economie, bezoekers naar het citycentrum2

LASTEN
Economische zaken

0.02
Weekmarkt 0.03 Weekmarkt

I

BATEN
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10
ONDERWIJS

ONBEKEND

COLLEGEPRODUCTEN

UITVOERINGS-

NIVEAU

Primair onderwijs

Openbaar onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Volwasseneducatie

Leerplicht

Leerlingenvervoer

Onderwijsranddiensten

Bestrijden onderwijs achterstand

Natuur- en milieueducatie

Peuterspeelzaalwerk/ kind. 
opvang

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

gemeente
Veldhoven?

2016 Vanaf
2017

De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting (Dit 
betekent concreet kapitaallasten betalen voor gedane 
investeringen in gebouwen, onderhoudskosten, OZB betalen, 
reserveringen voor nieuwbouw

Adequate onderwijshuisvesting waarvan 11 
schoolgebouwen in eigendom gemeente. Schoolgebouwen 
staan goed verspreid over de verschillende 
woonservicezones

©@ Terughoudend zijn bij ontwikkeling nieuwbouw .
Benutten leegstand

Samenwerking met diverse andere gemeenten. Wethouders 
komen 2x per jaar bijeen (goedkeuring jaarrekening/begroting)

Er is openbaar onderwijs beschikbaar in Veldhoven @
De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting (Dit 
betekent concreet kapitaallasten betalen voor gedane 
investeringen in gebouwen, onderhoudskosten, OZB betalen, 
reserveringen voor nieuwbouw

De Zwengel heeft een eigen gebouw, speciaal onderwijs 
van de PWA-school in MFA Noord, De Verrekijker in MFA 
Midden. Voorgezet speciaal onderwijs in 2 gebouwen ©@ Terughoudend zijn bij ontwikkeling nieuwbouw

De gemeente voorziet in adequate onderwijshuisvesting (Dit 
betekent concreet kapitaallasten betalen voor gedane 
investeringen in gebouwen, onderhoudskosten, OZB betalen, 
reserveringen voor nieuwbouw

Adequate onderwijshuisvesting
1 Voortgezet onderwijs school met 4 gebouwen Kempen 
Campus ® ®

Het aanbieden van cursussen voor alfabetisering, taal en rekenen 56 cursisten ©
Het mogelijk maken van onderwijs aan volwassenen via Educatief 
Centrum De Parasol

2014 = 878 cursisten ® Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1) ©

Uitvoering van de leerplichtwet, voorkomen voortijdige 
schooluitval, inclusief regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC)

Aantal voortijdig schoolverlaters 2013-2014: 51 (1,5%) S
Beleid maken, aanvragen toetsen en vervoer inkopen Adequaat, doelmatig maar sober niveau van 

leerlingenvervoer © O) Kritisch kijken naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers en hun 
sociaal netwerk om (deels) zelf in de vervoersoplossing te voorzien. ©

Subsidie vanuit WBP voor schoolzwemmen Doel was alle kinderen in Veldhoven worden in staat 
gesteld om minimaal diploma-B te halen F Raad heeft reeds besloten om subsidie te stoppen (50% in 2016 en 

stoppen in 2017)

2

3

5

6

8

9

10

11

2

5A

5B

6

8A
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9A

9B

10

11

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven?

Voor- en vroegschoolse educatie voor doelgroep kinderen 
(kinderen met extra risico lopen op achterstanden) en extra 
dagdelen kinderopvang voor doelgroep kinderen

Extra aandacht en begeleiding voor Romagroep 

Subsidie verstrekken aan 2 natuur- en milieuorganisaties

Subsidie Peuterspeelzaalwerk niet zijnde VVE

Dat (taal)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar 
die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht 
te komen worden voorkomen (2 dagdelen per week extra 
opvang )

Goede instroom in het onderwijs

Maatschappelijke bewustwording met betrekking tot 
natuuraspecten (I.V.N. Veldhoven: 238 leden 
Vogelgroep de Kempen: 76 leden)

Bijdrage voor 2 dagdelen in de week Veldhoven heeft 2 
kinderopvangorganisaties die hiervoor subsidie ontvangen.

Wat is de rol Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op
van de product

gemeente
Veldhoven?

2016 Vanaf
2017

©

d

Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Eigen bijdrage verhogen

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

2

3

5a

5B, 10

9A

11

Aantal scholieren daalt en daarmee benodigde capaciteit gebouwen. Terugbrengen aantal schoolgebouwen als onderdeel bezuinigingsronde is reeds in gang gezet. 

Huisvesting valt onder collegeproduct 1 'primair onderwijs'

De procedure is gestart voor huisvesting van de VSO/PWA in de Kempen Campus per schooljaar 2016-2017 

Vanwege gewijzigde wetgeving ontvangt Eindhoven voortaan als Centrumgemeente middelen en bepaalt inzet hiervan

Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen. Vanwege verkoop gebouw aan IVN is de subsidie reeds aanzienlijk verlaagd. 

Er wordt reeds zeer kritisch gekeken naar de eigen vervoersmogelijkheden van ouders en sociaal netwerk 

Voor deze taken ontvangt Veldhoven een rijksbijdrage. Stoppen heeft geen effect op de begroting (saldo)

Verhogen eigen bijdrage zal leiden tot vraaguitval.

21

0.108 Onderwijsranddiensten 
0.066 Bestrijding onderwijsachterstanden 
0.005 Natuur- en milieueducatie 
0.005 Openbaar onderwijs

Primair onderwijs
Voortgezet
onderwijs

Leerlingen
vervoer

Speciaal
onderwijs

Primair
onderwijs

0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Volwassenen
educatie

Z \
Leerplicht Peuterspeelzalen/ 

kinderdagopvang

Volwassenen
educatie

0,1

0.08 Speciaal onderwijs:
0.045 Bestrijding onderwijsachterstanden
0.011 Leerplicht
0.005 Voortgezet onderwijs

© ©



COLLEGEPRODUCTEN

KUNST EN 
CULTUUR

11
11B11A

LAAGONBEKEND HOOG

108A

8b

2

3

5

6

7

U
8

9

Bibliotheek 

Muziekschool 

Beeldende kunst 

Kunst- en cultuurbeleid 

Cultuureducatie 

Lokale omroep 

Theater De Schalm 

Cultuurhistorie 

Evenementen

10

11

Amateurkunst

Gemeentelijke en 
rijksmonumenten

LASTEN
Theater De Schalm Bibliotheek Muziekschool

Cultuur
historie

0.09 Beeldende kunst 
0.05 Kunst- en cultuurbeleid 
0.02 Cultuureducatie 
0.04 Lokale omroep

0,3 0,2 0,2 I 0,2 0,2

Gemeentelijke en 
rijksmonumenten

Evene
menten Amateur

kunst

BATEN
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Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol van 
de gemeente 
Veldhoven?

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op 
product

2016

2

3

5

6

8a

8b

9A

9B

10

11B

Subsidie verstrekken aan bibliotheek Eén vestiging met 15.572 leden, 25.538 gebruikers en
198.149 bezoekers (gegevens 2014)

© Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend 
bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen.

Subsidie verstrekken aan de muziekschoolMrt4U Aantal afgenomen diensten op de cursusmarkt: 1.167
Aantal kunstontmoetingen op scholen 20.969 (2014) F Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend 

bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen.

Aanschaf, onderhoud en verzekering eigen kunstcollectie en 
kunst in de openbare ruimte

56 objecten in de openbare ruimte, 230 kunstwerken in 
gemeentelijke gebouwen ® O De gemeentelijke kunstcollectie en objecten verkopen en geen nieuwe 

objecten meer aanschaffen

Beleid maken voor kunst en cultuur Cultuurnota R
Subsidie verstrekken Versterken van cultuureducatie en sport i.s.m. BO en VO 

door combinatiefunctionarissen in dag-arrangementen F Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Subsidie verstrekken aan de lokale omroep Lokale omroep: via radio, kabelkrant en website inwoners te 
informeren over lokale activiteiten; Informatiekanaal voor 
gemeente om bewoner bij rampen © Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 

bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Subsidie verstrekken aan Theater De Schalm Middelgroot theater, bezettingsgraad theater 63%, films 28% ® Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend 
bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen.

Theater (gebouw) verkopen

Subsidie verstrekken aan museum 't Oude Slot ter versterking 
van Cultuurhistorie

24.500 bezoekers, 18 exposities en 23 evenementen 
(gegevens 2013) © Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met lopend 

bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen

Gebouw verkopen of verhuren

Beleid maken cultuurhistorie Aandacht voor het cultureel historisch erfgoed: diverse 
publicaties, website, onderzoek i.r.t. archeologie en 
monumentenzorg, etc. © Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 

bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Subsidie verstrekken voor Volksfeesten Volksfeest: Sinterklaasintocht, Carnaval en Koningsdag
®

Subsidie verlagen of beëindigen. Wat kan de gemeente anders doen':
Houd rekening met raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 
(kerntakendiscussie deel 1)
Bijvoorbeeld door centraliseren feesten

Subsidie verstrekken overige evenementen en garantstelling bij 
niet commerciële evenementen

Cult & Tumult, Cultuurburen, Beachevent, Atelierroute, 
Veldhovense Revue, etc. ®

Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Baten generen bij evenementen

Subsidie verstrekken aan amateurkunst- en 
muziekverenigingen

21 muziekverenigingen, 3 theater- toneelverenigingen en 4 
beeldende kunstverenigingen ®

Subsidie verlagen of beëindigen. Houd rekening met raadsbesluit 
bezuinigingen op subsidies 2017-2019 (kerntakendiscussie deel 1)

Verenigingen laten samenwerken of fuseren

Beleid gemeentelijke en rijksmonumenten maken, 
vergunningen coördineren en advies geven voor onderhoud en 
behoud rijksmonumenten, instellen monumentencommissie

27 rijksmonumenten in Veldhoven, 1 
monumentencommissie, 0 gemeentelijke monumenten

Beleid archeologie maken en coördinatie, budget voor inhuren 
archeologische onderzoeken

Archeologisch onderzoek bij (nieuw)bouwprojecten, aanleg 
van wegen en andere werkzaamheden die de bodem 
verstoren

© ®

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken? |

Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen; met de vier professionele instellingen (incl. zwembad) wordt één miljoen bezuinigd en afspraken gemaakt en vastgelegd in budgetcontract 
voor periode 2016 t/m 2019

Subsidie ligt vast in WBP. Alleen mogelijk na overleg met gemeente Eersel en Bergeijk (samenwerkingspartners); in kader van bezuiniging één miljoen worden hierover met de vier professionele instellingen afspraken gemaakt en 
vastgelegd in budgetcontract 2016 t/m 2019

Er wordt op dit moment geen structureel onderhoud uitgevoerd aan de objecten in de openbare ruimte, achterstallig onderhoud kan later tot hogere kosten leiden 

Subsidie ligt vast in WBP tot en met 2015, licentie afgegeven tot en met april 2018

Theater maakt onderdeel van bezuinigingsplannen . Cult instellingen maken onderdeel uit van centrumplan. Aanpassing aan het theater vinden plaats vanwege Arbo wet- en Ri- regelgeving

Vanaf
2017
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COLLEGEPRODUCTEN

SPORT 2B

LAAGONBEKEND HOOG
RECREATIE

3A
3B

2A4A/B

3C

2

3

Buitensportaccommodaties

Binnensportaccommodaties

Sportstimulering

Kermissen

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de 

gemeente 
Veldhoven?

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen?

1

Kapitaallasten betalen voor investeringen in het verleden 
in buiten sportaccommodaties , onderhoudskosten en 
exploitatie.

20 voetbalvelden, 4 hockeyvelden, 2Honk- 
softbalvelden, 6,5 korfbalvelden, 1 Atletiekbaan, 36 
tennisvelden en 1 fietscrossbaan ©@©

Onderhoudsniveau verlagen, verenigingen meer zelf laten doen

De tarieven voor gebruik verhogen, kostendekkend maken

Accommodaties privatiseren, taken afstoten

2A

Kapitaallasten betalen voor investeringen in het verleden 
in binnen sportaccommodaties en zwembad, subsidie 
zwemsport verstrekken

3 sporthallen, 2 sportzalen, 1 zwembad

©@©
De tarieven voor gebruik verhogen, kostendekkend maken

Accommodaties privatiseren, taken afstoten

Subsidie verminderen of beëindigen. Houd rekening met lopend 
bezuinigingstraject van 1 mln op 5 professionele instellingen

2B
Zorgdragen voor binnensportaccommodaties , 
onderhoudskosten en exploitatie tbv onderwijs, 
schoolsport

8 gymzalen, dojo, fitness en 1 turnhal ©@® De tarieven voor gebruik verhogen, kostendekkend maken

Accommodaties privatiseren, taken afstoten

3A
Subsidie verstrekken aan verenigingen Jeugd sportparticipatie op landelijke gemiddelde © Subsidies verminderen of beëindigen. Houd rekening met 

raadsbesluit bezuinigingen op subsidies 2017-2019 
(kerntakendiscussie deel 1)

3B
Activiteitensubsidie aan sport evenementen en 
verenigingen

Omloop der Kempen, jubileum bijdrage voor 
verenigingen en diverse sportactiviteiten © Subsidies verminderen of beëindigen.

3C
Sportstimulering bij jeugd en sociale cohesie bevorderen 
doormiddel van sport

6,2 fte sportcombinatie functionarissen en diverse 
activiteiten ® ®

4A
Voorbereidingen voor kermissen: tekening, advertentie, 
contracten en administratie

4 kermissen per jaar in Veldhoven © Rol veranderen: van uitvoerend naar opdrachtgever. Kermis 
uitbesteden

4B

Uitvoering bij kermissen: verkeer, veiligheid, controle en 
handhaving

4 kermissen per jaar in Veldhoven Inkomsten verhogen: horeca een bijdrage laten leveren, prijs 
staanplaatsen verhogen

Aantal kermissen verminderen

Invloed op 
product

2016 Vanaf
2017

©

©
G
G

LASTEN Buitensport-
Kermissen accommodaties

Binnensport-
accommodaties

Buitensport- Sport
accommodaties stimulering

0,8 0,3 I 0,1

Binnensport-
accommodaties

0,9 0,1 lí
0.03 Kermissen 
0.001 Sportstimulering

BATEN
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Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1/2A/ 2B/3C Op te stellen nieuwe kadernota Sport 2016.

1/2A/2B Op te stellen meerjarenplan vervanging binnen- en buitensport

2A Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen.; met vijf professionele instellingen (incl. 
zwembad) wordt één miljoen bezuinigd en afspraken gemaakt en vastgelegd in budgetcontract voor periode 2016 t/m 2019

2B Mogelijke nieuwe wetgeving: meer uren gym op school

3A Subsidie ligt vast in WBP t/m 2016. Raadsbesluit bezuinigingen 2017-2019 is genomen.

3C Voor de sportcombinatie functionarissen ontvangt Veldhoven een rijksbijdrage en dit is kostendekkend

4A/4B Kermissen leveren bijdrage aan sociale cohesie, inkomsten voor horeca
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COLLEGEPRODUCTEN

LOKALE
DEMOCRATIE EN 

BESTUURLIJKE 

SAMENWERKING

2A

3A t 4LAAG HOOGONBEKEND

3B 2B

5 2C

2

3

5

Bestuursorganen 

Bestuursorganen/ overige 

Communicatie 

Regionale samenwerking 

Ontwikkelingssamenwerking N-Z

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven?

Loonkosten college en ambtelijke ondersteuning bestuur 4 wethouders en burgemeester

Betalen van vergoedingen aan raadsleden, financieren 
rekenkamercommissie

27 raadsleden, rekenkamercommissie

Betalen fractievergoedingen en steunfractieleden 21 steunfractieleden en 7 fractievergoedingen

Bedrijfsvoeringkosten :ondersteunen van de 
gemeenteraad, kosten communicatie(middelen) en ICT

Verzorgen van raadsvergaderingen, verslaglegging, 
publiekscommunicatie, adviseren raadsleden

Gemeentenieuws publiceren in plaatselijke krant Verschijnt wekelijks

Advies en ondersteuning aan interne organisatie Advisering bij projecten en beleid

Samenwerking in MRE (Metropool Regio Eindhoven)- 
verband, aandeelhouderschap Brainport Development en 
kosten subregionale samenwerking (o.a. Best, Campus en 
stedelijk gebied)

Een sterke positie van Veldhoven in de Brainport- 
regio

Subsidie verstrekken aan ontwikkelingssamenwerking 
organisaties

St. projectgroep Ontwikkelingssamenwerking
St. huisvesting Ontwikkelingssamenwerking

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

Het contract wordt verlengd met één jaar. Publicatie voortaan in het Veldhovens weekblad ivm fusie.

Binnen dit product vallen zowel wettelijke taken als taken uit eigen ambitie
Stoppen met taken kan alleen in overeenkomst met samenwerkingspartners
Het inzetten van alleen eigen expertise is niet altijd mogelijk.

Raad heeft besloten subsidie per 2016 met 50% te korten en per 2017 te stoppen

Wat is de rol 
van de 

gemeente 
Veldhoven?

©

s
© O) 
© O

s
® O)

s
®

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen?

Aantal wethouders (fte) verminderen

Rekenkamercommissie: afslanken, minder onderzoek en of 
samenvoegen met andere gemeentelijke rekenkamer

Aantal steunfractieleden verminderen, vergoeding aan 
steunfractieleden/ fracties verminderen

Ambitieniveaus verlagen, ondersteuning door griffie verminderen

Stoppen met deze taak, publicatie via digitale kanalen (website) 

Ambitie verlagen, inzet verminderen

De financiële bijdrage aan regionale samenwerking beperken. 
Waar mogelijk stoppen met bovenwettelijke taken

Invloed op 
product

2016 Vanaf
2017

©
©
±
±
©
±)1

©

2A

2B

2C

3A

3B

5

LASTEN Bestuursorganen/ overige Bestuursorganen Regionale samenwerking Communicatie

0,03 Ontwikkelingssamenwerking

atief\ BATEN
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COLLEGEPRODUCTEN

PUBLIEKS
DIENST

VERLENING

14
2A/B

LAAGONBEKEND HOOG

2C

Dienstverlening

2

3

5

Documenten verstrekking en 
mutaties

Burgerlijke stand

Verkiezingen

Omgevingsvergunningen

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol 
van de 

gemeente 
Veldhoven?

Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen?

1
Digitale dienstverlening: klantencontact via website, 
digitale formulieren, telefonisch en documentaire 
informatievoorziening

Producten zo veel mogelijk digitaal aanbieden, openingstijden 
beperken.

2A
Bijhouden basisregistratie personen: geboorte, verhuizing, 
naturalisatie en verklaring omtrent gedrag.

Ongeveer 32.000 mutaties per jaar ©

2B
Aanvragen ontvangen en behandelen, verstrekken van 
uittreksel basisregistratie, reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen omtrent gedrag

Verstrekte reisdocumenten: 9018 (2014)
Verstrekte rijbewijzen: 3230 (2014)

Veel bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Waar mogelijk de 
tarieven verhogen.

2C
Aanvragen behandelen verstrekken van 
parkeervergunningen en afvalpas ® Parkeervergunningen digitaliseren/uitbesteden aan een externe 

partij.

3
Bijhouden van de burgerlijke stand: opmaken geboorte-, 
huwelijks- en overlijdensakte , sluiten van huwelijken.

132 huwelijk en 24 geregistreerd partnerschappen 
gesloten (2014) ® Tarieven verhogen.

4
Het organiseren van verkiezingen: aanwijzen stemlokalen, 
bemensing stemlokalen, verstrekken passen, 
communicatie en uitslag vaststellen

Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen. Waterschap. ®

5
Verwerken aanvragen, beoordelen en verstrekken van 
vergunningen (bouw, milieu en APV)

1100 schriftelijke verzoeken voor 
vergunningen/meldingen © © Rol verandering: onderzoek mogelijkheden om taken (deels) door 

externe partijen te laten uitvoeren.

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

1, 2C Niet alle inwoners hebben toegang tot het e-loket (geen computer, ouderen)

3 In vergelijking met omliggende gemeenten zijn de tarieven in Veldhoven laag

5
Er vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden tot samenwerking met gemeente Best en Omgevingsdienst. Vanwege 
kostendekkendheid leges hebben wijzigingen niet direct invloed op de begroting

Invloed op 
product

2016 Vanaf
2017

©

©

©
d

©

LASTEN
Omgevingsvergunningen Dienstverlening

Documentenverstrekking 
en mutaties

0,04 Burgerlijke stand 
0,02 Verkiezingen Documenten verstrekking 

Omgevingsvergunningen en mutaties

BATEN
0.1 Burgerlijke stand
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COLLEGEPRODUCTEN

ALGEMENE
DEKKINGS-
MIDDELEN

EN
FINANCIERING

15
LAAGONBEKEND HOOG

1A 3C

3B3A

I1! Financiering

2 Algemene baten en lasten

3 Belastingen

Algemene uitkering

Wat doet de gemeente Veldhoven? Wat bereikt de gemeente Veldhoven? Wat is de rol Wat kan de gemeente Veldhoven anders doen? Invloed op

1A
Kapitaallasten en dividend op aandelen Bank Nederlandse 
Gemeenten en NRE/ Brabant Water

2 Reserveringen en stelposten

3A
Onroerendzaakbelasting Opbrengst C 8,9 miljoen

3B
Hondenbelasting C78,73 per hond

3C
Toeristenbelasting C1,40 per persoon per nacht

3D Reclamebelasting

Algemene uitkering van het Rijk

Minimaal C200,-, maximaal C700,- (Kromstraat) 
Minimaal (C300,-, maximaal C4.000,- (Centrum)

Waar moet de gemeente Veldhoven rekening mee houden bij besluiten over deze taken?

van de product

gemeente
Veldhoven?

2016 Vanaf
2017

De OZB verhogen

Principe van 'gesloten circuit' met honden gerelateerde kosten 
loslaten. Belasting verhogen

De toeristenbelasting verhogen

©
G

3A
Bij stijging van de OZB aan hand van de WOZ waarde, meer dan de prijsindex kan er stijging plaatsvinden van 
bezwaarschriften WOZ.

3C In 2016 zal onderzoek worden verricht naar de mogelijkheid om in 2017 te komen tot tariefdifferentiatie.

3D
De opbrengsten van de reclamebelasting worden , m.u.v. de perceptiekosten, gestort in de betreffende 
ondernemersfondsen.

LASTEN Algemene baten en lasten

0.8 Belastingen
0.08 Algemene uitkering
0.02 Financiering

Algemene uitkering

33,6

Algemene baten 
Belastingen en lasten

9,6 7,3

0.3 Financiering

BATEN
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Ter introductie

In 2005 werd na intensief overleg met bewoners, bedrijven en instellingen uit de 
Veldhovense samenleving de Stadsvisie 2005 - 2030 ’Het beste van Veldhoven, the 
best of both worlds' uitgebracht. Een document waarin, op basis van de bestaande 
situatie in 2005 en verwachte ontwikkelingen, de contouren werden vastgelegd voor 
het beleid richting de toekomst, richting 2030. De stadvisie was vooral een wensbeeld: 
wat willen we met z'n allen voor de toekomst van Veldhoven?

Aanleiding voor actualisatie

In 2014 besloot de gemeenteraad een kerntakendiscussie te voeren. De vraag of een 
taak een kerntaak is, moet niet alleen vanuit de huidige situatie beantwoord worden, 
maar zeker ook vanuit een visie op de toekomst. Zo'n visie was er; de bestaande 
stadsvisie. Deze dateert echter van 2005, tien jaar geleden dus. En in tien jaar is het 
nodige veranderd.....
Om de stadsvisie te kunnen gebruiken als toetsingskader voor de kerntakendiscussie, 
besloot de gemeenteraad de stadsvisie te actualiseren.

In samenspraak

De gemeenteraad heeft bepaald dat het actualiseren van de stadsvisie in samenspraak 
moet gebeuren. Om die reden zijn in de periode juni - oktober 2015 samenspraak
bijeenkomsten gehouden rondom de volgende thema's:
- sociaal domein
- educatie/cultuur/sport en recreatie
- middenstand/horeca
- wijken/jeugd 
-Veldhoven en de regio

Voor elke bijeenkomst werden externe stakeholders uitgenodigd.
Daarnaast werd ook een drietal interne bijeenkomsten belegd: een gezamenlijke 
bijeenkomst van het college van burgemeester en wethouders met het 
managementteam, een bijeenkomst met de gemeenteraad en een ambtelijke sessie.
Bij de interne bijeenkomsten stond vooral de rol van de overheid in de samenleving 
centraal.

De opbrengst van de hiervoor genoemde bijeenkomsten vormt de basis voor de nu 
voorliggende geactualiseerde stadsvisie.

Veranderingen gaan snel....

In deze stadsvisie wordt vooruit gekeken naar de mogelijke en wenselijke toekomst 
van Veldhoven in 2030. Op geen enkele wijze willen we de indruk wekken die 
toekomst met stelligheid te kunnen voorspellen. De samenleving verandert namelijk 
voortdurend en die veranderingen voltrekken zich in een snel tempo. De voorliggende 
stadsvisie is dan ook een momentopname en beslist geen statisch document. Het is 
veel meer een startdocument met een richting voor het gemeentelijk beleid. De 
concrete uitwerking (de inkleuring daarvan) gebeurt samen met betrokken partners. 
Dit is per definitie dynamisch.

Dank!

Dank aan iedereen, extern en intern, die een bijdrage heeft geleverd aan de 
totstandkoming van deze stadvisie.

1



1. Opvattingen over de situatie in Veldhoven anno 2015

Om keuzes voor de toekomst te maken, is een helder beeld van de huidige situatie 
noodzakelijk. Met de deelnemers aan de samenspraakbijeenkomsten zijn de sterke en 
zwakke kanten van Veldhoven in 2015 besproken. De uitkomst staat in tabelvorm in 
dit hoofdstuk.

Daarnaast wordt van een aantal thema's, onderwerpen de situatie in 2015 
weergegeven. Evenals bij het benoemen van de zwakke en sterke kanten is de 
beschrijving van de thema's grotendeels gebaseerd op opvattingen, meningen van de 
deelnemers aan de samenspraakbijeenkomsten. De beschrijving is een neerslag van 
hoe zaken zoals sociale cohesie, het voorzieningenniveau en de verblijfskwaliteit van 
het centrum beleefd, ervaren worden.
In de stadsvisie van 2005 werd de tekst meerdere malen geïllustreerd met tabellen 
met cijfers. Dat waren cijfers die op dat moment actueel waren. Snel na het 
uitbrengen van de stadsvisie waren deze al verouderd en klopten ze niet meer. In 
deze stadsvisie zijn dat soort momentopnames om die reden achterwege gelaten.

Als eerste in dit hoofdstuk staan we echter stil bij twee begrippen die een thema- of 
onderwerp overstijgend belang hebben.

Veldhovense kwaliteit

Het is lastig om het begrip Veldhovense kwaliteit te definiëren. Ondanks dat is het een 
zeer ingeburgerd begrip dat vaak gebruikt wordt. De typisch Veldhovense kwaliteit is 
onlosmakelijk verbonden met dorpse gevoelens in een verstedelijkte omgeving. 
Gevoelens van verbondenheid én verscheidenheid. Uit de wijkatlas blijkt dat 
Veldhovenaren de volgende karakteristieke kwaliteiten waarderen:
- overzichtelijke wijken
- bekenden in de buurt
- veel verenigingen
- goede voorzieningen
Die kwaliteiten maken voor hen Veldhoven tot een aangename plaats om te wonen, te 
werken en de vrije tijd te besteden.

The best of both worlds

Er zijn in de loop der tijden meerdere slogans gebruikt om (de identiteit van) 
Veldhoven te karakteriseren, zoals:
" Veldhoven, verrassend veelzijdig "
" De poort der Kempen ''
" Een krachtige gemeente in een gezonde regio "
" Eenheid in verscheidenheid "
Het vinden van een goede slogan was in 2005 onderwerp van gesprek, maar discussie 
ontstond er destijds vooral over de vraag of de visie een stadsvisie genoemd moest 
worden of een dorpsvisie. Uiteindelijk werd als subtitel voor de visie gekozen voor 
" the best of both worlds ". Een benaming die de bij een dorp horende gevoelens van 
de Veldhovense kwaliteit verenigt met de bij een stad horende voorzieningen. 
Veldhoven, in omvang een stad, met qua gevoel de kwaliteiten van een dorp: 
geborgen en veilig. Beide zijn te verenigen en zorgen voor een gezonde spanning. 
Diversiteit en veelzijdigheid verbinden beide werelden en halen het beste in Veldhoven 
naar boven. Er is geen aanleiding om daar in 2015 anders naar te kijken en dus is aan 
de nu voorliggende stadsvisie ook de subtitel gegeven "the best of both worlds".
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Sterke en zwakke kanten

In onderstaande tabel zijn de sterke en zwakke punten van Veldhoven in 2015 
opgenomen, zoals naar voren gekomen in de samenspraakbijeenkomsten:

STERK ZWAK
Sociale cohesie
Voorzieningenniveau
Bevolkingssamenstelling
Ondernemerschap
Woon- en leefmilieu
Ligging
Bereikbaarheid
Samenwerkingsgerichtheid
Ruimtelijke ordening
Economische structuur

Ontmoetingsruimte
Woningaanbod
Milieukwaliteit
Centrum
Kwetsbaarheid verenigingsleven
Imago
Openbaar vervoer

De opvattingen over wat sterk is en wat zwak betiteld moet worden, waren bij de 
samenspraakbijeenkomsten soms geheel eensluidend, maar over sommige 
onderwerpen werd ook verschillend gedacht en soms was er sprake van tegenstrijdige 
opvattingen.

Opvallend is wel dat ten opzichte van 2005 het aantal sterke punten is toegenomen en 
het aantal zwakke punten afgenomen. Destijds was dat in evenwicht. Zo zijn 
bijvoorbeeld de onderwerpen 'bereikbaarheid' en ’economische structuur' van zwak 
naar sterk verhuisd.

In de hiernavolgende beschrijving van thema's en onderwerpen komen de punten uit 
de sterkte-zwakte analyse terug.

Wijken, wonen, leefbaarheid

Veldhoven is een verstedelijkte gemeente met de stad Eindhoven aan de ene zijde en 
de rust en landelijke ruimte van de Kempen aan de andere zijde. Ondanks de 
afzonderlijke wijken met elk hun eigen karakteristieken is Veldhoven er door een 
goede ruimtelijke ordening in geslaagd één samenhangende stad te worden.

De inwoners van Veldhoven, zo blijkt uit cijfers uit de wijkatlas, zijn over het 
algemeen tevreden over hun stad, over de woon- en leefomgeving in hun wijk. Veilig, 
verzorgd en groen zijn sterke punten.

De onderlinge verbondenheid, de sociale cohesie, was altijd 
een sterk punt in Veldhoven en is dat nog steeds. Tijdens de 
bijeenkomsten werd de sociale cohesie niet in alle wijken even 
sterk beoordeeld en over het algemeen was er enige zorg voor 
de toekomst over dit onderwerp.
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Het aantal verenigingen in Veldhoven is ten opzichte van andere randstedelijke 
gemeenten groot. Iedereen is het er over eens dat het aantal verenigingen en 
burgerinitiatieven belangrijk is voor de sociale cohesie, maar er wordt verschillend 
gedacht over de situatie bij verenigingen. Enerzijds wordt gevonden dat verenigingen 
kwetsbaarder geworden zijn. Het aantal leden staat onder druk door een stijging van 
de contributie als gevolg van bezuinigingen en het toenemende beroep op mensen 
vanwege o.a. mantelzorg en de 24-uurseconomie. Het aantal leden dat bereid is zich 
voor langere tijd actief voor de vereniging in te zetten als vrijwilliger neemt af, maar 
ook door de individualiserings- tendens in de samenleving wordt ervaren dat de 
betrokkenheid buiten de directe eigen kring afneemt. Wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding spelen zich door de toegenomen actieradius van inwoners al lang 
niet meer af binnen wijken en kernen. Ook hierdoor wordt de betrokkenheid bij de 
eigen woon- en leefomgeving minder.
Anderzijds wordt er op gewezen dat er veel verenigingen en initiatieven zijn die 
floreren, zonder dat ze door de gemeente gesubsidieerd worden. Zo is het aantal 
jeugdige Veldhovenaren op de dansinstituten zeer groot en is het aantal commerciële 
sportinstellingen sinds 2005 gegroeid. Wellicht beantwoordt het aanbod van de meer 
'traditionele' verenigingen, met activiteiten veelal in groepsverband, niet voldoende 
aan de hedendaagse behoeften. Of zijn de verenigingen niet flexibel genoeg om in te 
spelen op de meer individueel gerichte beleving.

Veldhoven heeft geen ’achterstandswijken', er zijn ook geen grote verschillen tussen 
wijken. Sommige wijken zoals Cobbeek hebben een bouwstijl die in de toekomst als te 
gedateerd ervaren kan worden. Dit gegeven is een aandachtspunt voor de toekomst.

Het aantal ontmoetingsplaatsen in de nieuwe(-re) wijken is niet groot, vooral voor 
ouderen. Enkele wijkcentra zijn gedateerd, met uitzondering van de wijkvoorziening in 
MFA Noord: die is prima.

Vooral voor ouderen die er van afhankelijk zijn, is het openbaar vervoer in Veldhoven 
zonder meer een zwak punt. Zij zijn afhankelijk van de bereidheid van familie of 
omwonenden om hen naar de centraal gelegen voorzieningen (bijvoorbeeld de 
bibliotheek) te brengen. Dit geldt overigens niet voor de fraaie nieuwe voorziening 
Merefelt of Rundgraafpark, want deze locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer.

Veldhoven grenst aan de westzijde aan het landelijk gebied de Kempen. Het 
buitengebied van Oerle bestaat grotendeels uit bossen en ten zuiden van de A67 
grenst de gemeente aan het beekdal van de Dommel.

In de bebouwde kom van Veldhoven zijn de zogenaamde groene 
vingers of groene longen terug te vinden in parken en een beek (de 
Gender). Deze groene elementen leveren een positieve bijdrage 
aan het woon- en leefmilieu. De gemeente wil in het kader van 
milieubeleid ook bijdragen aan de leefbaarheid door onder meer het 
bevorderen van duurzame energie en het inzetten op herbruikbare 
grondstoffen. De denktank Green Kids helpt de gemeente om 
campagnes zo effectief mogelijk te maken.

Minpunt is de milieukwaliteit. De lucht in de regio en dus ook in Veldhoven is niet 
schoon, is zelfs ongezond volgens onderzoeken. Dit heeft nadelige gevolgen voor de 
gezondheid (*).

(*): Onderzoek van Universiteit Utrecht 'Luchtverontreiniging en gezondheid in Brabant' uit 2012 en 
Notitie 'Fijnstof en effecten' 2013 van Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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De gemiddelde grootte van de huishoudens neemt af, de tendens van toename van 
eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen zet zich door. In de woningbouw- 
planning moet hier blijvend rekening mee gehouden worden. Ook de gevolgen van de 
vergrijzing en de tendens dat, als gevolg van ontwikkelingen in het sociaal domein, 
steeds meer mensen ondanks beperkingen thuis of op zichzelf blijven wonen hebben 
invloed op de woningbouwplanning.

De vraag naar levensloopbestendige woonvormen en woonzorgcomplexen neemt toe. 
Niet alleen vanuit ouderen, maar ook vanuit andere huishoudens met zorgbehoefte 
komt de vraag om wonen en zorgvoorzieningen te combineren.

Aandacht is ook nodig voor de starters en voldoende aanbod van betaalbare sociale 
huurwoningen. De diversiteit in het woningaanbod is niet zo groot, het woningaanbod 
wordt over het algemeen als te weinig onderscheidend ervaren.

Sociaal Domein

In de introductie stond al dat er de afgelopen tien jaar het nodige veranderd is. De 
grootste verandering heeft zich waarschijnlijk voltrokken in het sociaal domein. In de 
stadsvisie van 2005 werd nog gesproken over een aanstaande Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Die wet kwam er ook, maar was slechts een voorbode van het 
aantal taken dat van het rijk overgeheveld is naar gemeenten.

Vanaf 2015 is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning 
aan mensen die minder zelfredzaam zijn op het gebied van jeugd, werk en zorg.
De overheveling van taken van de rijksoverheid naar gemeenten gaat gepaard met 
aanzienlijke kortingen. De gemeente heeft dus de taak om met minder middelen en 
meer creativiteit de hulp beter te organiseren.

De noodzakelijke stappen voor de invoering van de nieuwe wetten zijn tijdig gezet, 
zoals het vaststellen van beleidsplannen en verordeningen, het afsluiten van 
contracten met zorgaanbieders en het installeren van een generalisten- en 
specialistenteam. Na 2015 moet er echter ook nog veel gedaan worden om de nieuwe 
taken, zo goed mogelijk binnen de financiële kaders, uit te blijven voeren.

Veldhoven
í/űŕ 'įte sti&ť ũ/Ĵe&rtì

Preventie en het stimuleren van het gebruik 
van algemene en collectieve voorzieningen 
moeten de druk op duurdere, individuele 
maatwerkvoorzieningen beperken en 

voorkomen. Nadrukkelijk wordt open gestaan voor innovatieve oplossingen binnen de 
integrale zorgketen.

De gemeente doet dat echter niet alleen. 
Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht 
met andere gemeenten, met zorgaanbieders 
en vitale en kwetsbare burgers om samen 
adequate oplossingen te bedenken en uit te 
voeren.

Om versnippering tegen te gaan is het aantal burger-adviesorganen sterk ingeperkt. 
Veel adviesorganen zijn opgegaan in één nieuw adviesorgaan (’Veldhoven aan tafel'), 
een breed samengestelde participatieraad die de onderwerpen bespreekt die te maken 
hebben met het sociaal domein. Hiermee wordt tevens vorm gegeven aan cliënten
participatie en de integraliteit binnen het sociaal domein.
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Educatie, cultuur, sport en recreatie

Voorzieningen op de terreinen onderwijs, cultuur, sport en recreatie zijn belangrijk 
voor de leefbaarheid in Veldhoven. Ze bieden inwoners en bezoekers gelegenheid tot 
ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. Dat geldt natuurlijk ook voor de 
horecagelegenheden. Tegen de landelijke ontwikkeling in, is in Veldhoven Dorp het 
aantal horecazaken gegroeid en dat heeft de aantrekkelijkheid van dit deel van 
Veldhoven bevorderd.
De aanwezigheid van goede voorzieningen kan ook een rol spelen bij de overwegingen 
van een onderneming of van kenniswerkers uit de regio om zich wel of niet in 
Veldhoven te vestigen.
De voorzieningen in Veldhoven zijn goed, maar door bezuinigingen is er wel zorg over 
het behoud van de kwaliteit voor de toekomst.

De voorzieningen in het onderwijs zijn 
de afgelopen tien jaar sterk 
verbeterd. Het eerst verspreid 
gehuisveste Sondervick College heeft 
een nieuw onderkomen gekregen op 
de Kempen Campus.

Het tweetalig onderwijs op die school 
sluit aan bij het internationale 
karakter van de regio.

-'N.V

Door de aanwezige sportvoorzieningen op de campus en de culturele mogelijkheden 
heeft het Sondervick College het predicaat brede school voor het voortgezet onderwijs 
gekregen. Om verder vorm en inhoud te geven aan het brede schoolconcept zijn drie 
multifunctionele accommodaties (MFA's) gerealiseerd, waarin verschillende 
basisscholen samen met andere welzijnsvoorzieningen gehuisvest zijn. De overige 
basisscholen hebben ook een kwaliteitsimpuls (verbreding)gekregen.

Het voortgezet onderwijs wil de variatie die er nu is in de educatie handhaven. Minder 
klassikaal onderwijs maar meer het onderwijs richten op de individuele leerweg.
Hierbij is samenwerking met partners (bedrijven, culturele en maatschappelijke 
instellingen) onontbeerlijk.

Met een bibliotheek, muziekschool, theater en een museum heeft Veldhoven 
belangrijke ankers voor een cultureel aanbod in huis. De vier grote culturele 
instellingen zijn ten tijde van het opstellen van deze stadsvisie bezig een gezamenlijk 
plan te maken. Dat plan moet resulteren in een bezuiniging, waarbij zoveel mogelijk 
activiteiten overeind gehouden worden. Zeker de activiteiten voor jeugdigen. Doel van 
de nauwere samenwerking tussen de vier instellingen is ook dat de onderlinge 
kruisbestuiving tot nieuwe activiteiten leidt.

De vier instellingen werken al jaren samen binnen het 
grootste evenement van Veldhoven, het Cult&Tumult- 
Festival. Het festival werd voor het eerste gehouden in 
1997 en is met een bezoekersaantal van ca. 70.000 
uitgegroeid tot een evenement met een regionale 
uitstraling. [VELOHOVENS CULĪÜREEL FESĨIWl
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De omvang van het aantal evenementen werd in 2005 nog aangemerkt als een zwak 
punt. Het aantal is sindsdien toegenomen. Nieuwe evenementen als het structurele 
Veldhoven Culinair en het incidentele Veldhovens Fisje bieden nieuwe kansen op 
ontmoeting. De evenementen ervaren enige last van de financiële druk als gevolg van 
bezuinigingen, de grotere regeldruk en een terugloop in de sponsoring door de 
economisch minder goede omstandigheden.

De Kempen Campus heeft met onder meer een turnhal en een atletiekbaan een 
belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan de sportvoorzieningen in Veldhoven. 
Tegelijkertijd is het nodig een besluit te nemen over de toekomst van een andere 
grotere sportvoorziening: zwembad Den Ekkerman. Het zwembad is verouderd en 
onderzocht moet worden of renovatie, nieuwbouw of privatisering een oplossing kan 
bieden. Geen gemakkelijke opgave, gelet op de financieel beperkte mogelijkheden van 
de gemeente.

De vele sportverenigingen krijgen en nemen in toenemende mate meer 
verantwoordelijkheid om zelf hun sportvoorziening (kleedkamers, velden) te 
onderhouden.

Onderwijs, sport en cultuur werken samen met de combinatiefunctionarissen aan 
een aantal succesvolle activiteiten voor de jeugd zoals 'Sjors Sportief' en 'Veldhoven 
Danst'.

Veldhoven heeft een beperkt aantal louter recreatieve voorzieningen, maar de directe 
omgeving van Veldhoven leent zich zeer goed voor een diversiteit aan recreatieve 
activiteiten. Met name fietsen is populair en Veldhoven maakt onderdeel uit van een 
(zeer) goed regionaal fietsroutenetwerk.

Economie, middenstand en werkgelegenheid

Veldhoven is niet alleen qua inwoneraantal, maar ook qua arbeidsplaatsen de derde 
gemeente in de regio. De totale beroepsbevolking is kleiner dan het aantal 
arbeidsplaatsen in de gemeente.

De bedrijvigheid in de gemeente is met name geconcentreerd op De Run, waar grote 
werkgevers als ASML, Maxima Medisch Centrum en ZuidZorg gevestigd zijn. Minder 
bedrijven zijn gevestigd op de bedrijventerreinen Habraken en Zandven. Op die 
terreinen hebben zich minder bedrijven gevestigd dan werd verwacht bij de realisatie 
van de bedrijventerreinen.

Toch is Veldhoven interessant voor nieuwe bedrijven. De ligging is namelijk prima, 
direct aan de snelwegen, dichtbij een vliegveld, Eindhoven, Belgie en Duitsland. En

vooral: midden in Brainport. Veldhoven maakt deel uit 
van en bevindt zich midden in een sterk economisch 
systeem met enerzijds het Kempisch maakcluster en 
anderzijds het techniekcluster in Eindhoven.

De bereikbaarheid is verbeterd door de aanpak van de 
Kempenbaan, die vroeger altijd dichtslibde rond de 
spitsuren, en zal verder verbeteren door de spoedige 
aansluiting op de A67 en de afronding van deze 
reconstructie de komende jaren.

Brainport
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Dissonant inzake dit aspect is het openbaar vervoer, waarvan al eerder in deze 
stadsvisie is aangegeven dat sommige delen van Veldhoven daarmee moeilijk tot niet 
bereikt kunnen worden. Ook de fysieke aansluiting van fietspaden tussen Veldhoven 
en Eindhoven is voor verbetering vatbaar.
Kleinschalige vormen van werkgelegenheid zijn te vinden tussen de woonbebouwing 
langs de historische lintwegen en in toenemende mate ook op De Run.
Combinaties van wonen en werken komen door het sterk toegenomen aantal zzp-ers 
steeds vaker voor.

De economische structuur als geheel kan als sterk gekwalificeerd worden. Zonder 
meer is ook een sterk punt dat de grotere bedrijven in Veldhoven niet op een achteraf 
gelegen bedrijventerrein gevestigd zijn met geen of weinig verbinding met de 
vestigingsplaats, maar veel meer middenin de Veldhovense samenleving staan.

Door het aantal hoogwaardige bedrijven in Veldhoven en de regio is de kans voor 
hoger opgeleiden op een baan groter dan voor lager opgeleiden. Er is sprake van een 
mismatch tussen vraag en aanbod op niveau MBO 1 en 2. De bedrijven geven aan dat 
er onvoldoende geschoold technisch personeel is om in de behoefte te voorzien.

Het aantal start-ups is groeiende, niet alleen op het terrein van de technologie, maar 
vooral breder gericht op innovatie. De overheid in het algemeen en in dit kader de 
gemeente Veldhoven zou meer aandacht mogen hebben voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) en de ontwikkelingen daarin. De communicatie tussen de overheid 
en de bedrijven is, van twee kanten overigens, voor verbetering vatbaar.

De samenstelling van de bevolking is, mede door het aantal internationale 
kenniswerkers, zeer gemêleerd geworden. Het aandeel kenniswerkers in de 
samenleving is in Veldhoven hoger dan in de meeste omliggende gemeenten. Een 
goede ontwikkeling maar we slagen er als regio (nog) niet goed in om de huisvesting 
en de voorzieningen goed op de kenniswerkers af te stemmen. Zo zijn alle openbare 
aanwijzingen voor het verkeer en openbaar vervoer uitsluitend in het Nederlands.

Het aantal m2 detailhandel is de afgelopen tien jaar aanzienlijk vergroot. Toch is het 
winkelaanbod relatief nog kleinschalig te noemen. Het winkelaanbod is met name 
geconcentreerd in het centrum, de Kromstraat en enkele kernen.

Door de opkomst van het online shoppen ontstaat 
leegstand, ook in relatie tot genoemde uitbreiding van het 
aantal m2. Vooral voor het centrum, dat toch al als te 
versteend met te weinig verblijfskwaliteit en dus niet 
bruisend wordt ervaren, wordt dit breed als een 
zorgwekkende ontwikkeling gezien. In het kader van het 
centrumontwikkelingsprogramma worden met betrokkenen plannen gemaakt om van 
het winkelgebied meer een verblijfsgebied te maken.

Veldhoven en de regio

Veldhoven hecht aan haar eigen identiteit en is zich tevens terdege bewust van haar 
positie in de regio. Een sterke regio is goed voor Veldhoven en een sterk Veldhoven 
heeft veel te bieden aan de regio.

Als derde gemeente qua omvang stelt Veldhoven zich derhalve actief op in de regio. 
Dit vanuit de vaste overtuiging dat een aantal problemen beter, efficiënter en 
effectiever op een grotere schaal opgelost kan worden. De toegenomen mobiliteit, 
zowel fysiek als digitaal, de snelheid waarin veranderingen zich voltrekken en de 
internationalisering van onze regio vragen om een regionale aanpak.
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De uitdaging bestaat uit het behoud van de balans tussen de belangen van lokale 
gemeenschappen en de belangen van de regio als geheel. Het gaat in beide gevallen 
om belangen die voor een goed woon-, werk- en leefklimaat van onze inwoners en 
bedrijven essentieel zijn. Het dagelijks leven van de Veldhovenaar houdt immers niet 
op bij de gemeentegrens. Ook daarom wil Veldhoven, samen met de andere partners, 
actief participeren in het regionale samenlevingsnetwerk.

Voorbeelden van de actieve opstelling van Veldhoven in de regio zijn:
O Veldhoven is aandeelhouder van Brainport Development om het internationale 

economische klimaat te versterken samen met het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen (de zogenaamde Triple Helix');

O de 'Campussamenwerking' met Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best om 
slagvaardigheid en snelheid te ontwikkelen op de Brainport 2020 
doelstellingen. De vier gemeenten zetten onder meer in op de facilitering van 
de internationale economie en voorzieningen, gericht op versterking van het 
vestigingsklimaat en het genereren van een duurzame economische 
ontwikkeling;

O de intensieve samenwerking met de gemeente Best om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren én om kansen aan medewerkers te bieden;

O de afspraken met negen gemeenten in het stedelijk gebied over
de woningbouwopgaven en bedrijventerreinen. De kansen worden onderzocht 
om afspraken te maken over voorzieningen;

O de samenwerking met de gemeenten Best en Oirschot inzake de uitvoering van 
de decentralisaties in het sociaal domein.

Daarnaast is Veldhoven verplicht tot deelname aan de Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost (VRBZO) en de Omgevingsdienst (ODZOB). Landelijk worden de 
brandweerzorg en een aantal toezicht- en handhavingstaken van lokaal naar regionaal 
niveau opgeschaald.

De belangrijkste (bestaande) regionale samenwerkingsverbanden waarin Veldhoven 
opereert kunnen schematisch als volgt worden weergegeven:

Veldhoven
Veldhoven-Best-
(Oirschot)
Campusgemeenten (C4), 
Brainport Development en 
overige subregionale 
samenwerkingen

Stedelijk Gebied (9)

Metropoolregio (21)
Stichting Brainport (Regio
Eindhoven) en Brainport 2020

Provincie Noord-Brabant

Bij de blauwgetinte samenwerkingen is het primaire doel van de samenwerking: 
uitvoering (dienstverlening, faciliteren)
Bij de groengetinte samenwerkingen is het primaire doel: 
tactiek (kaderstelling, sturen, afspraken maken)
Bij de roodgetinte samenwerkingen is het primaire doel: 
strategiebepaling (verbinden, positioneren, inspireren, richting geven).
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Het aantal regionale samenwerkingsverbanden is ten opzichte van 2005 sterk 
toegenomen. In die mate zelfs dat een onderscheid gemaakt is in majeure 
samenwerkingsverbanden en verbanden die minder sturing (door de overheid) nodig 
hebben. Tot de eerste categorie behoren de onderwerpen Economie en arbeidsmarkt, 
Verkeer en mobiliteit, Zorg en gezondheid, Onderwijs en innovatie, Milieu en 
duurzaamheid.

De rol van de gemeente in de samenleving

De constant en snel veranderende samenleving vraagt om een gemeente die snel mee 
verandert. De gemeente Veldhoven is een ontwikkelende gemeente en regievoering is 
het organisatiekompas. De tijd dat de samenleving maakbaar was door de overheid is 
voorbij. Burgers, bedrijven en instellingen zitten niet te wachten op kant en klare 
oplossingen van de gemeente die vertelt/voorschrijft hoe zij moeten leven, wonen en 
werken. Zij willen een gemeente die luistert, die niet boven maar tussen de mensen 
staat en die een dienstverlenende attitude heeft. Zij willen meedenken en meepraten 
over hun eigen situatie en hun omgeving.
De gemeente verwacht tegelijkertijd ook een andere houding van de burgers. De 
maatschappelijke opgave is zeker niet meer van de overheid alleen. Integendeel: 
burgers, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven én de gemeente zijn samen 
verantwoordelijk voor de vormgeving van de toekomst. De samenleving is te complex 
voor één partij om oplossingen te bedenken voor de problemen en uitdagingen.

De burger is ten opzichte van 2005 minder consument en meer participant. Het is niet 
meer zoals vroeger automatisch de gemeente die de uitvoering oppakt: burgers, 
bedrijven en instellingen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit is geen 
utopie, want in de afgelopen tien jaar is dat op veel terreinen gedaan, zoals blijkt uit 
deze actualisatie.

De rol van de overheid is hiermee sterk 
veranderd: zij opereert in een netwerk
omgeving, brengt verbinding tot stand tussen 
partners, faciliteert ontmoeting en het proces 
en waar nodig de realisatie van de opgaven.
De overheid moet hiervoor nog meer dan 
voorheen midden in de samenleving staan en 
steeds flexibel kunnen reageren op de 
dynamische behoeften van onze samenleving.

De gemeente heeft een methodiek ontwikkeld 
om het proces van samenspraak op een goede wijze vorm en inhoud te geven.

Veldhoven zet in op de combinatie van zelfstandigheid en samenwerking. De schaal 
van de gemeente en de gemeentelijke organisatie is groot genoeg om professioneel te 
kunnen opereren en is klein genoeg voor een directe betrokkenheid bij inwoners, 
instellingen en bedrijven. Het is een schaal die past bij de menselijke maat.
Door intensief samen te werken kunnen de grootschaliger opgaven mede 
vormgegeven en gefaciliteerd worden. Beide schaalniveaus kunnen elkaar zo het beste 
versterken. Ook hier dus: the best of both worlds!.

De gemeente Veldhoven heeft een open en flexibele houding in de samenwerking met 
andere partijen, zeker waar een meerwaarde op inhoud is te behalen. Op deze manier 
kan zowel slagkracht, efficiëntie als lokale democratie worden geborgd. De rol van de 
gemeente is primair gericht op het faciliteren van de maatschappelijke opgaven; de 
gemeente voert hierin de regie.

■ly?
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Belangrijke randvoorwaarde voor zowel de gemeente als de partners is dat zij een 
flexibele en kritische houding aannemen.
Samenwerken tot slot moet een wederzijdse en gelijkwaardige meerwaarde leveren op 
het gebied van kennis, inzet, financiën en/of kwaliteit.

De samenwerkingsgerichtheid wordt door partners erkend en gewaardeerd (o.a. bij de 
samenspraakbijeenkomsten), al vinden sommige partners (wijkinstellingen) dat de 
gemeente de goede theorie wat vaker écht in de praktijk mag brengen. Meer loslaten 
dus, meer overlaten aan de samenleving.

Veldhoven heeft een imago van degelijkheid. Daar is op zich niets mis mee, behalve 
wanneer degelijkheid synoniem wordt voor saai, voor middle of the road. En dat geldt 
wel enigszins voor Veldhoven. Er zijn veel voorzieningen, er gebeurt veel, maar het is 
niet echt onderscheidend. Buitenstaanders zullen niet snel zeggen: ’Veldhoven is the 
place to be'. Het vergt lef en daadkracht van onder andere het bestuur om het imago 
positiever bij te stellen. Een keuze voor een duidelijker profiel kan ook helpen de 
positie in de verschillende samenwerkingsverbanden te versterken.
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2. Ontwikkelingen en opgaven

Zoals al in de introductie van deze stadsvisie staat, verandert de samenleving 
voortdurend. In 2020 kan Veldhoven met zaken geconfronteerd worden, die in 2015 in 
het geheel niet te voorzien zijn. Ondanks dat kunnen ontwikkelingen worden 
benoemd, waar Veldhoven in de jaren na 2015 op weg naar 2030 mee te maken 
krijgt. Enerzijds zijn dat autonome ontwikkelingen op macroniveau, soms ook 
ontwikkelingen die specifiek voor Veldhoven gelden. Ontwikkelingen die het 
toekomstig beleid zullen bepalen en waar een adequaat antwoord op geformuleerd 
moet worden. Bij de meeste ontwikkelingen is dan ook aangegeven tot welke 
specifieke opgave die ontwikkeling voor Veldhoven leidt.

In de stadsvisie van 2005 werden de ontwikkelingen onderverdeeld in kansen en 
bedreigingen. Op basis van de discussies in de bijeenkomsten is die onderverdeling nu 
achterwege gelaten. Te vaak namelijk werd een ontwikkeling als kans én als 
bedreiging gezien. Veel bedreigingen kunnen ook als kans worden geformuleerd. 
Neemt niet weg dat er over sommige ontwikkelingen zorg bestaat, een zorg die 
misschien te licht is om de ontwikkeling als een bedreiging te bestempelen, maar een 
zorg die ook moeilijk om te buigen is tot een kans.
Gelet hierop worden de kansen en zorgen bij de ontwikkelingen geschetst.

2.1. Ontwikkelingen

Vergrijzing en ontgroening

De vergrijzing in de samenleving zet door. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder 
zal een steeds groter deel uitmaken van de totale bevolking. Bovendien zet de 
tendens dat mensen langer leven, door. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het 
sociaal domein, maar zeker ook voor de woningbouwplanning.

Vaak wordt deze ontwikkeling louter aangemerkt 
als een bedreiging vanwege de te verwachten 
toename van de zorgkosten. De ontwikkeling biedt 
echter ook kansen. Veldhoven heeft grote 
zorgaanbieders binnen de gemeentegrenzen en 
heeft daarnaast meerdere bedrijven die zich 
richten op een innovatieve verbetering in de 
zorgsector, die de kostentoename kunnen 
beperken of zelfs voorkomen. De ontwikkeling 
biedt ook kansen voor nieuwe, innovatieve 
woonvormen voor ouderen.

Juist omdat ouderen langer leven en langer vitaal zijn, bestaat de kans dat de afname 
van het aantal vrijwilligers door hen gecompenseerd wordt. Bovendien is een deel van 
de groep ouderen niet onbemiddeld en die groep kan een positieve invloed hebben op 
het gebruik van maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Punt van zorg is de eenzaamheid. Deze komt in alle levensfases voor, ook onder de 
jeugd, maar zeker ook bij ouderen. Ouderen blijven langer in hun eigen huis wonen en 
wonen steeds minder in een voorziening. Waar er in een verzorgingstehuis nog sprake 
is van toezicht, is die in de eigen woonomgeving niet vanzelfsprekend aanwezig, zeker 
niet wanneer ze alleenstaand zijn. Hun kinderen, familieleden en omwonenden hebben 
vaak de handen vol om hun eigen leven in goede banen te leiden. Iedereen heeft het 
druk, mede omdat de 24-uurs economie steeds meer een feit is. De individualisering 
in de samenleving helpt natuurlijk niet om opmerkzaam te zijn op de behoeften van 
de oudere medemens.
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De hiervoor geschetste ontwikkeling leidt tot de volgende concrete opgave:
> "Samen met partners innovatieve ideeën ontwikkelen die de opgaven binnen het 
sociaal domein kunnen vergemakkelijken. Innovatie die er onder meer op gericht is 
om de (financiële) gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen en zorg te 
versimpelen, waardoor mantelzorgers ontlast worden. De mens staat daarbij 
overigens altijd centraal".
Ook de ontgroening is een ontwikkeling die zich zal doorzetten. Het aantal jeugdigen 
van 0 tot 15 jaar zal een steeds geringer deel uitmaken van de totale bevolking. Dit 
heeft onder meer gevolgen voor de huisvesting van scholen en de exploitatie van 
andere (deels) specifieke voorzieningen voor jeugdigen.
De ontgroening is een punt van zorg. Veldhoven heeft wel een ROC gekregen, maar 
heeft geen hogere of universitaire onderwijsvoorziening. Jonge Veldhovenaren gaan 
dus voor hun studie vaak elders wonen. Een deel daarvan keert later weer terug naar 
Veldhoven, maar een deel ook niet. Per saldo neemt het aantal jongeren in de 
samenleving daardoor af, hetgeen de eerder genoemde vergrijzingstendens verder 
versterkt. De volgende opgave kan inzake deze ontwikkeling worden benoemd:
> "Op de terreinen van onder meer werkgelegenheid en woningbouw het beleid 
versterken om jonge mensen, jonge gezinnen aan Veldhoven te binden".
Een verdere verandering in de samenstelling van de bevolking

Niet alleen de vergrijzing en ontgroening zorgen voor verandering in de samenstelling 
van de bevolking, ook de toename van het aantal internationale kenniswerkers en 
vluchtelingen doet dat.

Eerder is al aangegeven dat het aandeel van het aantal 
kenniswerkers in Veldhoven groter is dan in de meeste 
omliggende gemeenten. Er is geen aanleiding te 
veronderstellen dat dit verandert, eerder mag er vanuit 
gegaan worden dat die tendens zich doorzet. Zeker 
wanneer Veldhoven er in slaagt om de kansen die deze 
ontwikkeling biedt, te benutten. Wanneer de culturele 
voorzieningen en de verenigingen op het terrein van 
cultuur en sport hun beleid beter afstemmen op de 
groep internationale kenniswerkers, liggen er 
mogelijkheden dat deze doelgroep meer gebruik maakt 
van hun activiteiten. Veel van de kenniswerkers zijn 
hoger opgeleid en hen meer betrekken bij het beleid 
biedt kansen om de voorzieningen en de 
verenigingen te versterken.

Het aantal vluchtelingen neemt in 2015, vooral als gevolg van conflicten in de wereld, 
toe. Naar verwachting zal de komst van vluchtelingen naar Nederland zich nog een tijd 
doorzetten, hetgeen ook een toename van het aantal vluchtelingen en/of 
statushouders in Veldhoven kan/zal betekenen. Enerzijds zal dit extra inzet van de 
overheid en de samenleving vragen, maar anderzijds biedt de ontwikkeling ook 
kansen. Bijvoorbeeld om vacatures in te vullen waarvoor nu binnen Veldhoven en de 
regio onvoldoende kandidaten gevonden worden.
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Opgaven voor de toekomst:
> "Diverse zaken (Engelstalige verwijzingen op bebording in openbaar gebied, 
aanbod culturele voorzieningen en verenigingen) beter af te stemmen op de 
gewijzigde samenstelling van de bevolking";
> "In overleg met bedrijven werk te zoeken en te vinden voor vluchtelingen, 
statushouders en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt";
Grotere druk op mantelzorgers

Binnen het sociaal domein vindt een kanteling in de samenleving plaats. Bij een 
voorkomend probleem zal betrokkene in eerste instantie moeten trachten een 
oplossing te vinden binnen het gezin, de familie, de kennissenkring of de eigen 
woonomgeving. Pas wanneer dat niet lukt, kan men een beroep doen op het vangnet, 
ondersteuning door de overheid. Overigens is deze verandering niet alleen tot stand 
gekomen door de decentralisaties, ook al voor die tijd waren er mensen die 
mantelzorg verleenden. Het aantal mantelzorgers is sinds de kanteling echter wel 
toegenomen en zal naar verwachting verder blijven stijgen.
Zeker wanneer er sprake is van intensieve mantelzorg, kan de belasting voor die 
mantelzorger aanzienlijk zijn. Vaak immers hebben die ook nog de zorg voor hun 
eigen leven, hun eigen gezin en niet te vergeten: hun werk. Niet alle werkgevers 
brengen begrip op voor een mantelzorgsituatie en de 24-uurs economie mag 
noodzakelijk of onafwendbaar zijn, voor de mantelzorger is het vaak een extra 
belasting.

Gegevens van het Centraal Bureau Statistiek 2013 maken 
duidelijk dat steeds meer mantelzorgers zuchten onder de 
belasting. Van de totaal 1,5 miljoen mantelzorgers voelt 1 op 
7 mantelzorgers zich zwaar tot zeer zwaar belast. De last 
wordt mede veroorzaakt doordat de mantelzorgers in 
toenemende mate te maken krijgen met zwaardere en 
meervoudige problematiek
Voor de toekomst een ontwikkeling met de nodige zorg.
Bij de ontwikkeling 'vergrijzing en ontgroening' is reeds een 
opgave over mantelzorgers benoemd.

SľļEUNPUNT
MANTELZORG
VELDHOVEN

Etiketteren

In schoolklassen neemt het aantal kinderen met een problematische situatie toe. Veel 
kinderen hebben één of andere aandoening of afwijking, met de nodige gevolgen voor 
dat kind, de school en de financiën. Het is uiteraard goed dat, met het oog op de 
toekomst, bij jeugdigen in een zo vroeg mogelijk stadium (mogelijke) problemen 
onderkend worden. Dit om te voorkomen dat een kind een startkwalificatie misloopt 
en daardoor geen goede uitgangspositie voor de arbeidsmarkt heeft. Overigens 
bestaat echter tegelijk de indruk dat een etiket wel erg gemakkelijk gegeven wordt en 
dat er veel waarde aan wordt gehecht, onder meer door ouders.

Bovenstaand 'etiketteren' is niet alleen bij jeugdigen het geval, 
het snel verheffen van iets tot een probleem lijkt een 
verschijnsel dat bij deze tijd hoort. Voor de overheid, voor een 
gemeente kan dat gevolgen hebben. De gemeente is immers 
financieel verantwoordelijk voor veel zaken in het sociaal domein 
en 'etiketteren' kan leiden tot een behandelplan met financiële 
consequenties.
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Ongelijkheid in de samenleving

Het Veldhovens motto op het terrein van het sociaal domein is: 'iedereen telt mee, 
iedereen doet mee en iedereen draagt bij'. Breed wordt dit een goed uitgangspunt 
gevonden om de ontwikkelingen in het sociaal domein vorm en inhoud te geven. 
Tegelijkertijd wordt er ook met enige zorg tegen de praktische invulling in de 
toekomst aangekeken. Zonder hier een standpunt in te nemen inzake de discussie of 
het verschil tussen hogere en lagere inkomens groter is geworden of niet, kan op 
grond van cijfers gesteld worden dat het aantal inwoners onder de zogenaamde 
armoedegrens is toegenomen. De mensen die dat treft, zullen het moeilijker hebben 
om in de samenleving te participeren, om mee te doen. Vaak is het geen bewuste 
keuze om in zo'n situatie terecht te komen. Werkloosheid, gezondheidsproblemen, 
ingrijpende veranderingen in het gezin kunnen oorzaken zijn waarom mensen ineens 
in een moeilijke situatie terecht komen. Een situatie waar ze zelf niet of niet 
gemakkelijk uit kunnen komen, mede ook omdat ze de financiële mogelijkheden 
daartoe missen. Dit kan leiden tot tijdelijke of langdurige maatschappelijke uitsluiting. 
De financiële situatie rondom de decentralisaties en het bijbehorende beleid, maakt 
het realiseren van een breed vangnet voor een gemeente niet gemakkelijker.
Voor de toekomst kan de volgende opgave worden benoemd:
> “Continue aandacht voor een sterk genoeg vangnet om sociale uitsluiting van hen 
die niet kunnen participeren in de samenleving te voorkomen".
Verwacht wordt dat ontwikkeling waarbij de rijksoverheid taken overdraagt aan 
gemeenten doorzet. Er is zorg over de wijze waarop dat gebeurt. Vaak immers worden 
de taken overgedragen met een korting op de daarbij horende middelen, hetgeen de 
financiële situatie van gemeenten onder druk zet.
Zelfwerkzaamheid van burgers in de fysieke leefomgeving 
Door de 'leeftijd' van wijken neemt de hoeveelheid te onderhouden groen en 
verharding in de openbare ruimte toe. Na het opknappen van 't Look zullen andere 
wijken moeten volgen om de leefbaarheid op niveau te houden. Het zou passen bij de 
ontwikkeling om burgers meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen 
omgeving dat het onderhoud (deels) door zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd. Dit kan 
de sociale cohesie bevorderen.
Sociale cohesie en vitaliteit in de wijken
Van oudsher een sterk punt in de Veldhovense samenleving. Eerder is echter 
aangegeven dat er zorg is over de sociale cohesie voor de toekomst, vooral door de 
afname van het aantal vrijwilligers. Ook al is er in het merendeel van de wijken geen 
sprake van een minder sterke sociale cohesie, zonder aanvullende maatregelen of 
impulsen om vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven bestaat de 
verwachting dat de sociale cohesie en vitaliteit in de wijken zal afnemen. Eén van de 
concrete opgaven is dus:
> "Initiatieven die de toename of binding van vrijwilligers bevorderen faciliteren en zo 
nodig incidenteel financieel te ondersteunen".
Verruwing in de samenleving
Houding en gedrag worden steeds belangrijker voor de relatie tussen overheid en 
burgers. Vanuit de gemeente moet de houding en het gedrag duidelijk maken dat men 
de burger met respect behandelt en echt serieus neemt, hetgeen niet synoniem is aan 
de burger in alles in het gelijk stellen. Van de burger mag ook verwacht worden dat 
men zich met respect opstelt in het openbare leven, met respect tegen medeburgers 
én tegen vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en veiligheidsdiensten. Velen 
doen dat, maar een kleine groep doet dat niet en die groep manifesteert zich in het 
verkeer, in de sociale media, op straat en richting vertegenwoordigers van het 
openbaar bestuur respectloos en vaak met de nodige agressie. 15



Iedereen kent er voorbeelden van, velen krijgen er (soms) mee te maken. Het beeld 
bestaat dat het aantal incidenten toeneemt, wat tegelijk de roep om regels vergroot. 
Een zorgwekkende ontwikkeling, waarvoor geen eenvoudige oplossing voorhanden is.
Multifunctionaliteit

Veldhoven heeft een groot aantal maatschappelijke instellingen en veel van die 
instellingen hebben een eigen huisvesting. Dat is historisch zo gegroeid, veel 
verenigingen bestaan ook al erg lang. In de recente maatschappelijke structuurvisie 
van de gemeente is opgenomen dat Veldhoven op een andere wijze met de fysieke 
voorzieningen om wil gaan. Het beleid is er niet langer op gericht dat voor elke 
activiteit, elke doelgroep een aparte fysieke huisvesting moet zijn.
Die nieuwe zaken moeten worden ondergebracht in bestaande voorzieningen, die dus 
veel multifunctioneler moeten worden ingevuld. De beschikbare ruimte moet dus beter 
benut en om dat mogelijk te maken anders verdeeld worden.
Dit uitgangspunt is leidend voor het accommodatiebeleid. De ontwikkeling is in gang 
gezet, maar moet verder vorm en inhoud krijgen. Want met uitvoering van het beleid 
is begonnen, maar de echt grote stappen zullen in de (nabije) toekomst nog gezet 
moeten worden. De opgave voor die toekomst is:
> “Het bestaande beleid intensiveren om bestaande fysieke voorzieningen
multifunctioneler te gebruiken".

Het centrum: kloppend hart van de samenleving?

Voor de identiteit en voor het imago van een gemeente is een 
vitaal, levendig centrum belangrijk. Voor bezoekers die een 
gemeente bezoeken, is hun oordeel over het centrum vaak 
maatgevend voor het oordeel over de gehele gemeente.

Eerder in deze stadsvisie zijn al enkele bestaande problemen inzake het centrum van 
Veldhoven verwoord. De leegstand is wellicht deels terug te voeren op uitbreiding van 
het aantal m2 detailhandel en de daarna komende minder goede economische tijd, 
maar is waarschijnlijk veel meer een gevolg van een ontwikkeling in het gedrag bij de 
consument. Die consument maakt steeds meer gebruik van de mogelijkheden die de 
nieuwe media bieden om te winkelen. Zelfs wanneer de consument wel naar een 
winkel gaat, is dat om het aanbod te bekijken om vervolgens op grond daarvan online 
iets aan te schaffen. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten en leidt tot het formuleren 
van de volgende opgave:
> “Samen met partners innovatieve ideeën ontwikkelen om de uitstraling en de 
verblijfskwaliteit van het centrum ingrijpend te verbeteren".
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veldhoven heeft een aantal grote bedrijven binnen de gemeentegrenzen. De 
gemeente heeft zich altijd ingespannen en zal dat ook blijven doen, om die bedrijven 
bij hun ontwikkeling zoveel mogelijk te faciliteren. Tegelijkertijd mag van de bedrijven 
worden gevraagd om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een 
passende bijdrage te leveren aan de Veldhovense gemeenschap.
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De bedrijven willen en doen dat ook: ze staan wat dat betreft middenin die 
gemeenschap. De bedrijven geven daarbij wel aan dat er grenzen zijn aan de 
mogelijkheden om maatschappelijke problemen te helpen oplossen, waarvoor nu 
vaak een beroep op bedrijven gedaan wordt. Een fundamentele discussie met het 
bedrijfsleven moet antwoord geven op de vraag: wat kunnen we van elkaar 
verwachten? De gemeente kan als belangrijke kennishouder van de brede 
maatschappelijke behoeften het voortouw nemen om te komen tot een meer 
gestructureerde aanpak van het maatschappelijk ondernemen van de bedrijven. Dit 
om een breder maatschappelijk effect van de inspanningen te bereiken. Opgave:
> “Als katalysator samen met bedrijven een plan maken om structureler effecten
van het maatschappelijk ondernemen te bereiken".
Duurzaamheid is één van de aspecten die daarbij betrokken kunnen worden. 
Duurzaamheid heeft een bredere lading gekregen met economische componenten. 
Ruimte bieden voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is ook een 
duurzaamheidsaspect.
Schaalvergroting en samenwerking

De samenwerking in de regio zal verder intensiveren. Niet alleen op de terreinen 
waarop nu al wordt samengewerkt zoals verkeer, economie, wonen en 
decentralisaties, maar ook op andere terreinen wordt de regionale samenwerking 
belangrijker. Denk aan cultuur, sport en recreatie, vaak gezien als louter lokale 
aangelegenheden. Opschaling op die terreinen kan nodig zijn om het 
voorzieningenniveau op peil te houden. Dit hoeft geen bedreiging te zijn, het kan juist 
meer kansen bieden voor de Veldhovense voorzieningen op die terreinen.
Richting de landelijke politiek en Europa wordt de omvang van de massa die indruk 
moet maken en impact moet hebben steeds belangrijker. Een regio die met één stem 
spreekt, is daarbij onontbeerlijk.
Door de toenemende globaliseringsinvloeden zal er mogelijk een ontwikkeling in de 
regio komen naar een meer regionale bestuursvorm, waaraan lokale overheden meer 
verantwoordelijkheid en bevoegdheden verlenen.
Een sterke regio kan Veldhoven sterker maken, en omgekeerd. Veldhoven kiest er 
voor om de rol van verbindende schakel te spelen tussen Eindhoven en Helmond en 
tussen de Kempengemeenten en de grote steden. Daar zijn sterke partnerships voor 
nodig. Het bedrijfsleven kan daar een rol bij spelen.
Bestuurlijke samenwerking is een lastig proces, maar vanuit de overtuiging dat het 
welslagen van de bestuurlijke samenwerking de gehele regio en daarmee ook alle 
individuele gemeenten ten goede komt, blijft Veldhoven zich actief en positief 
daarvoor inzetten.
Een duidelijker profiel helpt daar zeker bij. Veldhoven moet zich onderscheiden, moet 
het verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld door als katalysator er toe bij te dragen dat 
start-ups ook echt levensvatbaar worden. Juist gebruikmakend van de schaal 
ondernemers met snelle doorlooptijden tegemoet te komen door ze de ruimte te 
geven die ze nodig hebben om te ontwikkelen.
Ook de ontwikkeling van Zilverackers kan Veldhoven qua ligging in een groene 
omgeving en qua uitstraling kansen bieden om zich te onderscheiden. De gemeente 
moet zich terughoudend opstellen, bijvoorbeeld voor wat betreft het stellen van eisen 
in bestemmingsplannen, en meer aan de markt over laten en ruimte bieden voor 
nieuwe wooninitiatieven van burgers.
Regionale afspraken omtrent bedrijventerreinen ten spijt: met name de 
bedrijventerreinen Habraken en Zandven zijn en blijven een punt van zorg. 17



Participatieve democratie

Veldhoven is bezig zich te ontwikkelen richting een regie- of netwerkgemeente. De 
afgelopen jaren zijn daar stappen in gezet en aan een verdere doorontwikkeling wordt 
na 2015 vorm en inhoud gegeven. Kern daarvan is om een verdere, betere verbinding 
tot stand te brengen tussen de systeemwereld (de overheid) en de leefwereld (de 
samenleving).

Het eenmaal in de vier jaar hun stem mogen laten horen in de zogenaamde 
representatieve democratie is niet langer toereikend voor de mondiger geworden 
burger. Niet alleen zijn ze mondiger, ze zijn ook beter opgeleid dan voorheen, hebben 
meer kennis en inzicht. De lijnen tussen burgers zijn kort, ze weten elkaar 
voortdurend online te vinden. Niet zelden wordt dan ook online een felle politieke 
discussie gevoerd. Positief uitgelegd laat dit betrokkenheid bij het openbaar bestuur 
zien. Een kans voor dat bestuur om die betrokkenheid te kanaliseren door burgers, 
bedrijven en instellingen een grotere rol te geven bij de politieke besluitvorming en ze 
daarin te laten participeren.
De overheid als geheel en dus ook Veldhoven zal zich ontwikkelen van een 
representatieve democratie tot een participatieve democratie.
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3. Een blik op de toekomst richting 2030

De belangrijkste informatie voor een visie op de toekomst is verzameld. Uit bestaande 
documenten en uit gesprekken met stakeholders uit de samenleving is een beeld 
ontstaan van hoe Veldhoven er in 2015 op sociaal, economisch, ruimtelijk en 
bestuurlijk vlak uitziet en wat de ontwikkelingen en verwachtingen zijn op deze 
terreinen de komende jaren.

Een steeds terugkerend kenmerk is dat de kracht van Veldhoven ligt in de combinatie 
van twee werelden: een dorpse sfeer en stedelijke voorzieningen. Een combinatie die 
men wil behouden. De visie voor Veldhoven is er dan ook op gericht om ook in de 
toekomst rekening te houden met de ontwikkelingen die op Veldhoven afkomen en 
om het beste van de twee werelden vast te houden.

Wellicht ten overvloede: de toekomstvisie in dit hoofdstuk bevat een blik op een 
mogelijke toekomst in 2030. Mogelijk, want niemand kan met enige zekerheid zo ver 
vooruit kijken. Sterker: het is eerder zeker dat over een jaar, twee jaar en zeker vijf 
jaar een visie op 2030 er anders uit zal zien vanwege inmiddels plaatsgevonden 
veranderingen en nieuwe ontwikkelingen, die tot een ander toekomstbeeld leiden. 
Ondanks die relativerende aspecten is een toekomstvisie waardevol. De beelden van 
2030 van Veldhoven laten zien in welke richting men hoopt, wenst, verwacht dat 
Veldhoven zich ontwikkelt. Een richting die aanleiding kan zijn voor discussie over een 
nadere uitwerking en concretisering, om bestaand beleid bij te stellen en nieuw beleid 
op te stellen.
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Toekomstbeelden

Wijken, wonen, leefbaarheid

De inwoners van Veldhoven zijn zeer tevreden blijkt uit onder andere de wijkatlas. Zij 
plukken de vruchten van twee gecombineerde werelden: ze wonen in een dorpse sfeer 
waarin de groene waarden van de stad zijn benut om een duurzame leefomgeving te 
creëren en dat met stedelijke voorzieningen nabij. Zorgvuldig gebruik van de 
landschappelijke elementen in de stad zorgt voor aangename plekken om te leven, te 
ontspannen en elkaar te ontmoeten. Er is een gevoel van geborgenheid omdat 
veiligheid hoog in het vaandel staat.

Dit geldt zeker ook voor het wonen in Zilverackers. De diversiteit van woningen en de 
kwaliteit daarvan maken deze uitbreidingslocatie zeer aantrekkelijk voor jonge 
gezinnen, expats en ouderen. Voor de laatste doelgroep zijn er bijzondere woonvormen 
in dit gebied (en overigens ook elders in Veldhoven) passend bij de leeftijd en de 
eventuele zorgvraag en gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van eenzaamheid.

Om aan alle eisen en wensen ten aanzien van wonen (diversiteit, senioren, zorg, 
starters) en verblijven (groen, ontmoetingsruimte) te kunnen voldoen, is meervoudig 
en intensief gebruik van de ruimte onvermijdelijk. Compact stedelijk bouwen, naast het 
bouwen in het groen zoals in Zilverackers, is noodzakelijk.
Bij wonen ligt het accent op samenwerking, met overheden in de regio en met 
corporaties en projectontwikkelaars. Deze laatste partijen hebben nadrukkelijker een 

| rol als het gaat om de invulling van de woonomgeving,(inrichting,beheer,onderhoud). 
En niet te vergeten: de burger wil steeds meer zelf kiezen.

Mede door het multifunctioneler maken van bestaande voorzieningen zijn er voldoende 
ontmoetingsplekken per wijk en/of clusters van wijken. Zeker ook voor de 'gewone' 
jongeren, want niet alle aandacht en geld mag uitgaan naar jongeren waar 'iets' mee 
is. Plaatsen van ontmoeting ontstaan ook door initiatieven van burgers, bedrijven en 
instellingen, die meer verantwoordelijkheid hebben gekregen én nemen om hun eigen 
leef-, woon- en werkomgeving vorm en inhoud te geven. De voorheen sluimerend 
aanwezige talenten in de samenleving, die langer veelal onzichtbaar en onbekend 
bleven, voelen zich meer uitgenodigd en treden meer op de voorgrond om een bijdrage 
te leveren aan de samenleving.
De gemeente faciliteert en ondersteunt die initiatieven daar waar nodig en/of gewenst 
en zorgt op een adequate wijze voor de uitvoering van zaken die te groot of te complex 
zijn om aan de samenleving over te laten.

Er is ook een positieve sfeer in Veldhoven omdat de stad levendig is en bruist door de 
vele activiteiten van de talrijke verenigingen en de minder gestructureerde initiatieven 
van burgers, bedrijven en instellingen. Het aantal evenementen is gegroeid, zowel de 
stedelijke als ook het aantal kleinere evenementen in wijken en buurten.

In samenspraak tussen de gemeente en de maatschappelijke partners worden plannen 
gemaakt en gezamenlijk uitgevoerd die er op gericht zijn om:
O te zorgen dat bestaande vrijwilligers hun belangrijke werk voor de sociale cohesie 

kunnen blijven doen en
O met name ouderen, jongeren en kenniswerkers voor vrijwilligerswerk te 

interesseren en eventuele drempels daarvoor weg te nemen.

Het openbaar vervoer in Veldhoven is verbeterd. Alle wijken zijn mede door 
innovatieve initiatieven zoals digitale ontwikkelingen richting zelfrijdende voertuigen 
goed bereikbaar en er zijn goede verbindingen met het centrum, waar de meeste 
stedelijke voorzieningen gehuisvest zijn.
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Sociaal domein

In Veldhoven is sprake van een vitale, zorgzame en betrokken samenleving.
De gezamenlijke uitwerking van de basisstructuur door de gemeente, professionele 
zorgpartners en maatschappelijke instellingen heeft er voor gezorgd dat in elke 
wijk/elk clusters van wijken basale zorg geleverd kan worden. Een groter beroep op 
de eigen kracht en zelfredzaamheid heeft er toe geleid dat burgers zelf initiatieven 
hebben opgezet voor buurtzorg, zorgcoöperaties en de ondersteuning van 
mantelzorgers. De gemeente faciliteert die initiatieven indien gewenst en/of nodig.

De lijn die in 2015 is ingezet met de kanteling van het subsidiesysteem om 
gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties een actiever bijdrage te laten leveren aan de 
vitale samenleving heeft vruchten afgeworpen. De vele sport- en cultuurverenigingen 
zorgen er mede voor dat de Veldhovense slogan voor de transities, "iedereen telt mee, 
doet mee en draagt bij" in de praktijk vorm en inhoud krijgt. Op eigen wijze betrekken 
ze de bewoners in 'hun' buurt of wijk, en dan vooral de kwetsbaren, bij hun 
activiteiten.

Dit alles neemt niet weg dat ook in de toekomst de (ook financiële) uitdaging groot zal 
zijn om iedereen te laten participeren en om een groot genoeg vangnet te hebben 
voor hen die niet zelf hun zorg georganiseerd krijgen. Een vangnet dat ook nodig is 
omdat de tweedeling in de samenleving, de kloof tussen arm en rijk en daarmee de 
kwetsbaarheid van burgers, zal toenemen. Het is een belangrijke taak voor de 
gemeente om samen met de kernpartners in het sociaal domein sociale uitsluiting, ook 
door eenzaamheid, te voorkomen.

Educatie, cultuur, sport en recreatie

De voorzieningen op het gebied van educatie, cultuur en sport zijn uitdagend genoeg 
om diverse doelgroepen te voorzien in hun behoeften, zowel in verenigingsverband 
als bij andere individuele activiteiten. Daarnaast levert het hoogwaardig 
voorzieningenniveau een bijdrage aan de diversiteit in werkgelegenheid en draagt bij 
aan de leefbaarheid.

Het onderwijs wordt anders vorm en inhoud gegeven. Betekenisvol leren is het 
uitgangspunt en dat doen leerlingen niet alleen op school maar vooral ook in de 
samenleving, in de wijde wereld. Dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke, 
cultuur- en sportinstellingen en het bedrijfsleven.
Het onderwijs is vooral ook maatwerk, er op gericht om talenten van leerlingen naar 
boven te halen en verder uit te bouwen en passend bij de doelstellingen van het 
sociaal domein: voor elkaar zorgen moeten leerlingen ook leren....

Een zo maximaal mogelijke ontplooiing voor alle individuen, dat is ook van toepassing 
op de terreinen van cultuur en sport. Zeker voor jeugdigen.
De intensievere samenwerking van de professionele culturele instellingen heeft geleid 
tot nieuwe producten, een nieuw aanbod. Ook gericht op nieuwe doelgroepen zoals de 
expats, kwetsbaren, ouderen en vluchtelingen. Daarmee hebben de instellingen, 
evenals overigens veel verenigingen, niet alleen hun betekenis voor de samenleving, 
maar ook hun financiële positie, versterkt.
In toenemende mate werken de professionele culturele instellingen ook samen met 
cultuurinstellingen in de regio.

De sportverenigingen hebben de verantwoordelijkheid, in onderlinge samenwerking, 
voor het onderhoud van de accommodaties en de velden van de gemeente 
overgenomen. Ook zij werken meer samen met sportinstellingen in de regio.

21



Economie, middenstand en werkgelegenheid

Ook in de toekomst zal Veldhoven een plaats zijn waar veel mensen hun brood kunnen 
verdienen, bij de bouw-gerelateerde bedrijven, bij de maakindustrie en de bedrijven 
op het terrein van zorg. Er zullen steeds meer clusters van bedrijven in een keten 
ontstaan, gefaciliteerd door de gemeente.
Veldhoven is altijd een plaats geweest met een aanzienlijk aantal zorg-gerelateerde 
bedrijven. Dat profiel is sterker geworden in de toekomst, want de diversiteit in 
werkgelegenheid is verder toegenomen omdat naast de aanwezigheid van enkele 
grote werkgevers diverse start-ups zich in de regio en Veldhoven gevestigd hebben.
Zij maken gebruik van de ruimte en vrijheid die ontstaat door een grotere mate van 
deregulering bij de gemeente. De nieuwe ’ondernemingen' specialiseren zich vooral in 
het vinden van creatieve oplossingen voor de toenemende zorgvraag in de 
samenleving als gevolg van de vergrijzing en zeker ook de extramuralisering. Op 
innovatieve wijze koppelen zij technologische vooruitgang aan de medische zorg.

De innovatieve start-ups vestigen zich niet alleen op de bedrijventerreinen maar ook 
in leegstaande panden in het centrum. Daarnaast worden belangrijke technologische 
producten in het centrum tentoongesteld om een breed publiek meer inzicht te geven 
in hetgeen zich allemaal afspeelt in de Brainportregio. Het centrum krijgt daardoor een 
upgrade en blijft een belangrijke ontmoetingsplaats maar met een andere uitstraling 
en een andere verblijfskwaliteit, die zich onderscheidt van andere centra. Dit ook 
omdat de cultuursector zich verbindt met deze ontwikkeling en voor meer 
levendigheid in het centrum zorgt.
Samen met partners en inwoners heeft de gemeente plannen uitgewerkt en 
uitgevoerd om ook door fysieke ingrepen het centrum te versterken. Ingrepen met 
een bijzonder, onderscheidend karakter qua architectuur en inrichting.

Doordat de trend van het online winkelen zich voortzet, verandert het winkellandschap 
ingrijpend. Er zijn minder winkels maar met name winkels met een specifiek aanbod 
blijven, evenals de supermarkten. De laatste zien er heel anders uit, ze hebben hun 
producten aangepast aan de veranderende samenleving door een uitbreiding van 
onder meer dienstverlenende functies. De supermarkten verlenen meer service zoals 
ook in toenemende mate thuisbezorgen.

De gemeente heeft de samenwerking en de communicatie met de bedrijven in 
Veldhoven geïntensiveerd. Niet alleen met de grote bedrijven maar ook met de MKB- 
sector. De gemeente kent de wensen en problemen en zoekt samen met de bedrijven 
naar snelle, adequate oplossingen. Door een intensiever contact is er samenhang 
ontstaan in hetgeen bedrijven doen voor de samenleving in het kader van 
maatschappelijk ondernemen. Als gevolg hiervan ontstaat ook een grotere samenhang 
tussen de bedrijven in Veldhoven.
Successen worden gezamenlijk naar buiten gecommuniceerd, hetgeen bij kan dragen 
aan een versterking van de positie van Veldhoven als vestigingsplaats voor nieuwe 
bedrijven.

Veldhoven en de regio

De schaalvergroting en samenwerking in de Brainportregio is uitgemond in een 
economische regio met één bestuur. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
gemeenten zijn aan dat bestuur overgedragen om sneller, slagvaardiger besluiten te 
kunnen nemen door de beperking van het aantal schakels. Een krachtig regiobestuur 
heeft meer invloed op de rijksoverheid en binnen Europa.
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Als derde gemeente in de regio qua inwoneraantal en arbeidsplaatsen is Veldhoven 
een actieve partner in de regio. Veldhoven neemt de regio serieus én wordt ook 
serieus genomen, mede omdat het zijn profiel heeft versterkt.

De rol van de overheid in de samenleving

Tegelijk met de schaalvergroting op het economisch terrein, en ogenschijnlijk in strijd 
daarmee, is er sprake van een schaalverkleining op het sociaal, maatschappelijk 
terrein. Burgers hebben behoefte aan een verbondenheid op een kleinere 
overzichtelijke schaal, waarmee ze zich kunnen identificeren. Ze hebben er behoefte 
aan om met elkaar en met een overheid, de gemeente, in gesprek te gaan om 
gezamenlijk een oplossing te vinden voor maatschappelijke problemen. Een 
regiobestuur zoals genoemd onder vorig kopje is daarvoor te groot, te ver weg. Een 
bestuur op een kleinere schaal zoals de gemeente kan wel die partner zijn, indien men 
zich open stelt en toegankelijk is. Veldhoven is in de toekomst een gemeente met een 
schaal die past bij de menselijke maat. Een gemeente die reguleert waar nodig, 
zonder veel regels te stellen en op te leggen. Een gemeente met een bestuur dat niet 
boven maar als gelijkwaardige partner middenin de samenleving staat. De horizontale 
samenleving is de essentie voor de netwerksamenleving.

De overheid zal in de toekomst verder terug treden. Steeds meer zaken worden aan 
de verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen(de samenleving dus) 
overgelaten. Dat loslaten is beslist geen kwestie van de verantwoordelijkheid eenzijdig 
over de schutting gooien. Nee, stappen worden gezet in nauwe samenspraak met 
betrokkenen en de gemeente blijft waar nodig en gewenst faciliteren en ondersteunen. 
Een nieuwe wijze van omgang met de samenleving houdt het risico in dat zaken in de 
praktijk anders lopen dan verwacht of zelfs fout gaan, mislukken. De gemeente moet 
dan het lef hebben om niet direct met initiatieven te stoppen om zogezegd het kind 
met het badwater weg te gooien. Van fouten kan je leren om het daarna beter te 
doen, experimenteren gaat altijd gepaard met vallen en weer opstaan.

Als gevolg van de terugtredende overheid verandert de rol en de omvang van de 
gemeentelijke organisatie. De belangrijkste kerntaken voor de gemeente zijn de zorg 
voor een goed vangnet voor kwetsbaren, sociale cohesie, veiligheid en identiteit. 
Medewerkers van de gemeente werken ten dienste van de samenleving en verrichten 
hun werkzaamheden ook steeds vaker in die samenleving en dus minder in het 
gemeentehuis. Er is nog een gemeentehuis met werkplekken voor ambtenaren, maar 
het gemeentehuis heeft een veel opener karakter gekregen door meer ruimte te 
bieden voor ontmoeting, overleg en informatie van/aan de inwoners.
Het gemeentehuis is getransformeerd naar een echt huis van de gemeente.
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4. Samenvatting, conclusie: Profiel van Veldhoven

Eerder in deze stadsvisie is het begrip Veldhovense kwaliteit belicht. Er is behoefte om 
dit begrip sterker in te kleuren en aan te vullen om te komen tot een duidelijker profiel 
voor Veldhoven. Een profiel dat Veldhoven kan helpen om duidelijk te maken waarin 
Veldhoven zich onderscheidt van andere gemeenten of waarin Veldhoven 
complementair is. De stadsvisie eindigt als een samenvatting, een conclusie met dat 
profiel.

Veldhoven is een krachtige gemeente die de kwaliteiten van twee werelden 
combineert. De ene wereld is de kwaliteit van Veldhoven als een verstedelijkte 
gemeente met daarbij passende stedelijke voorzieningen. De andere wereld is het 
totaal van de kwaliteiten die horen bij de dorpse gevoelens van gemoedelijkheid en 
gezelligheid in Veldhoven: overzichtelijke, veilige wijken met veel groen, bekenden in 
de buurt en veel verenigingen. De diversiteit van de gemeente is terug te zien in de 
wijken: wandel door een wijk en je ziet de oorsprong terug in de opzet van de wijk. 
Genoemde kwaliteiten maken Veldhoven tot een aangename plaats om te wonen en 
te werken. En tot een goede gemeente om de vrije tijd te besteden, want Veldhoven is 
een levendige gemeente: er zijn veel activiteiten en evenementen waar men elkaar 
kan ontmoeten.

Veldhoven is een gemeente waar de deuren open staan. Dat was al zo in de tijd dat 
Veldhoven in de vorige eeuw één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland 
was. Veel mensen komen naar Veldhoven om hier te werken en te wonen.

Er zijn en ontstaan netwerken die er ook toe bijdragen dat Veldhoven zich kenmerkt 
door betrokkenheid en saamhorigheid. Inwoners, maatschappelijke instellingen en de 
gemeente zetten samen de schouders er onder om iedereen in Veldhoven in staat te 
stellen te participeren in de samenleving.

De schaal van Veldhoven is geschikt om de menselijke maat in alles centraal te 
stellen. Door die schaal zijn de lijnen van de betrokken inwoners, bedrijven en 
instellingen naar elkaar en naar de gemeente kort om hun wensen, behoeften en 
inzichten kenbaar te maken. Het gemeentebestuur is toegankelijk en aanspreekbaar.

De gemeente staat met beide benen in de samenleving en stimuleert verbinding en 
ontmoeting. Voor maatschappelijke problemen en uitdagingen worden in samenspraak 
oplossingen uitgewerkt. De sterke samenleving pakt veel zaken zelf op. Dat kan ook, 
want de samenleving heeft aangetoond over veel kracht te beschikken en veel nieuwe 
initiatieven zijn dan ook tot stand gekomen zonder enige bemoeienis van de 
gemeente. Inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven én de gemeente zijn 
samen verantwoordelijk voor de vormgeving van de toekomst.

Veldhoven is qua aantal inwoners en arbeidsplaatsen de derde gemeente van de regio. 
Een krachtige gemeente dus die met verve en zelfbewust haar rol in de regio vervult. 
De economische bedrijvigheid van Veldhoven past geheel bij het DNA van de 
Brainportregio. Met dien verstande dat Veldhoven zich onderscheidt door een accent 
te leggen op innovatieve bedrijvigheid die de technologie combineert met sociale 
projecten en sociale behoeften en duurzaamheid bevordert. Niet vreemd voor een 
gemeente die veel technologiebedrijven én grotere zorginstellingen binnen de 
gemeentegrenzen heeft. De vruchten van de combinatie van innovatie in zorg en 
technologie kunnen de inwoners van Veldhoven als sociale verworvenheden ervaren in 
de samenleving.



Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing, ontgroening en een toename van 
mensen uit het buitenland hebben gevolgen voor de invulling van het sociaal domein, 
de woningbouwplanning en beïnvloeden de aanwezige en te ontwikkelen 
voorzieningen.

Veldhovense eigen menselijke maat en regionaal ingevulde efficiency kleuren deze 
ontwikkeling. De maat en de actieve regionale samenwerking borgen een autonoom 
Veldhoven.

Kortom: Veldhoven is een gemeente met 45.000 mensen die samen een collectief 
vormen en met lef activiteiten ontplooien om de uitdagingen van de toekomst het 
hoofd te bieden.
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Inhoudsopgave

Inleiding

1. Financiële situatie
a. Inkomsten en uitgaven
b. Voorlopig saldo jaarrekening 2013
c. Stresstest
d. Rol auditcommissie
e. Kaderstelling

2. Maatschappij
a. Maatschappelijke participatie
b. Decentralisaties (o.a. jeugd)
c. Werk en inkomen
d. Sport en recreatie
e. Kwetsbarenbeleid
f. Minima en stadspas
g. Onderwijs
h. Grote professionele instellingen

3. Wonen
a. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied
b. Herzieningswet toegelaten instellingen
c. Prestaties met corporaties
d. Volkshuisvestingsfonds

4. Ruimte en economie
a. Parels stedelijke as (Copr, Djept, HTP)
b. Luchthaven
c. Grote infrastructurele werken (Kempenbaan, Wor, aansluiting A67, N69)
d. Zilverackers
e. Detailhandelsstructuurvisie
f. Runport A2
g. Verblijfsgebied 't Look
h. Grondexploitatie

5. Milieu en duurzaamheid

6. Veiligheid

7. Regionale samenwerking
a. MRE
b. Subregionale taken
c. Brainport Development
d. Best-Veldhoven
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Inleiding

De komende raadsperiode stelt de gemeente Veldhoven voor grote uitdagingen. 
Financiële buffers zijn er nauwelijks, terwijl omvangrijke en complexe opgaven op ons 
pad komen. Sterker nog, onze schuldenpositie baart zorgen en vraagt om 
maatregelen. Hoewel we meer en meer geluiden horen over economisch herstel, 
hebben we nog steeds hoge uitgaven (zoals uitkeringen). Dat vraagt om creativiteit in 
de balans tussen kwaliteit en kosten (zoals duurzaamheidseisen versus investerings
mogelijkheden). Ook aan de inkomstenkant is het voorzichtige herstel van de 
economie nog niet te merken, terwijl het in deze periode wel nodig is om voor te 
sorteren op dat herstel (zoals de reconstructie van de Kempenbaan). De kosten gaan 
immers voor de baat uit.
Daarnaast krijgen gemeenten te maken met de transities in het sociale domein van 
Rijk naar gemeenten, waardoor de balans tussen kosten en inkomsten verder onder 
druk komt te staan. Het maken van fundamentele keuzes om een aantrekkelijke 
gemeente te blijven, is onontkoombaar.

Deze opgaven kan en hoeft Veldhoven niet alleen op te lossen. Steeds meer bundelen 
we in de regio (en daarbuiten) onze krachten om gezamenlijk taken op te pakken en 
kansen te verzilveren. Juist in de komende periode kan Veldhoven laten zien dat ze 
een essentiële rol speelt in de regio door gebruik te maken van haar lokale 
kwaliteiten. Lokale opgaven pakken we lokaal op, regionale opgaven op regionale 
schaal. Om zo het beste resultaat te bereiken.

En niet alleen bundelen we in de regio onze krachten. Dat doen we ook binnen 
Veldhoven, samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Als regiegemeente 
brengen we partners bij elkaar waarbij wij op de achtergrond kaders en speelveld 
bewaken. Onze samenleving verandert immers. We zien steeds meer een samenleving 
met vertrouwen in eigen kracht en betrokkenheid van partijen. Deze partijen vinden 
gezamenlijk oplossingen, waarbij wij als gemeente zorgen voor verbinding. Dat doen 
we steeds met het belang van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor ogen.
Voor hen doen we immers ons werk. Sterker nog, als zij er niet waren, hadden wij ook 
geen bestaansrecht!

Deze ’krachtenbundeling)' is bedoeld om u als lijsttrekkers en raadsleden te 
ondersteunen bij de coalitieonderhandelingen en bij de start van een nieuwe 
raadsperiode. Het dossier bevat een ruwe schets van het (financiële) landschap waarin 
onze gemeente zich vandaag de dag bevindt en achtergrondinformatie over de 
belangrijkste onderwerpen van dit moment en van de komende raadsperiode.

Wij wensen u vruchtbare onderhandelingen.
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1. FINANCIËLE SITUATIE

a. Inkomsten en uitgaven 2014

Wij zijn voor onze inkomsten in grote mate afhankelijk van de rijksoverheid. Eén van 
onze grootste inkomstenbronnen is het Gemeentefonds (of: algemene uitkering). Door 
de decentralisaties zal de omvang van het Gemeentefonds toenemen. Over deze 
omvang kunnen we in dit stadium nog niets definitief aangeven. Het Rijk geeft in de 
loop van dit jaar duidelijkheid via de circulaires over het Gemeentefonds. Voor een 
overzicht van onze totale lasten en inkomsten, gebaseerd op de programmabegroting 
2014, verwijzen we naar onderstaande diagrammen.

Lasten per programma
8egroting 2014 (in EUR 1.000) Totale lasten C 106.083

a 18.

4.903; 596

9.578 ;99610.607; 1096

7.135 ;796

15.315; 1496

10.984; 1096 b 4.538 ;496

ï.%MO
5.047 V;,

1896/8 ilt.f.

975 491

m607
650; 196 
2.083; 296 

l 2.379; 296

a Stedelijke ontwikkeling 

B Wonen 

b Veiligheid

b Beheer openbare ruimte 

B Bereikbaarheid 

b Individuele voorzieningen 

b Collectieve voorzieningen 

B Milieu en duurzaamheid 

b Economie en arbeidsmarktbeleid 

B Onderwijs en jeugd 

B Kunst en cultuur 

a Sport en recreatie

a Lokale democratie/ bestuurlijke samenwerking 

b Publieksdienstverlening 

- Natuur- en recreatiebeheer 

m Alg dekkingsmiddelen en financiering

Inkomsten gemeente
Begroting 2014(in EUR 1.000) Totale inkomsten C 107.127

b Algemene uitkering

b Bouwgrondexploitatie

b Onttrekkingen aan reserves (Excl BGE)

b Inkomensoverdrachten Rijk

14.250; 1396 588; 196 B Overige opbrengsten en 
inkomensoverdrachten 

BHuur6.491; 696

b Lokale heffingen - Leges

Lokale heffingen - Parkeerbelasting

B Lokale heffingen Overige (212) 
Hondenbelasting (376) 

b Lokale heffingen Afval en riool

b Lokale heffingen - OZB
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Wanneer het Rijk bezuinigt op de algemene uitkering, dan kunnen we onze structurele 
inkomsten alleen op peil houden door het verhogen van de belastingen. In de praktijk 
gaat het dan vooral om de onroerendezaakbelasting (OZB). De overige lokale 
heffingen zijn óf gering van omvang óf zijn retributies zoals de afvalstoffenheffing, 
waarvan de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten. Ter illustratie: een 
verhoging van de OZB met 10Zo komt, op dit moment, overeen met circa C 74.000,- 
aan opbrengsten.

OZB
Het huidige uitgangspunt is de OZB elk jaar trendmatig te verhogen met het 
inflatiepercentage. Extra verhogingen worden niet toegepast. De inkomsten via het 
Gemeentefonds zijn ruwweg vijf keer hoger dan de OZB-opbrengsten. Om een 
bezuiniging van 10Zo op het Gemeentefonds te compenseren, is gemiddeld een 
belastingverhoging van 4,80Zo nodig.

De limitering van de OZB-tarieven is op 1 januari 2008 vervallen. Omdat dit niet mag 
leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk, is er een 
macronorm om de landelijke opbrengststijging van de ozb te beperken. Deze 
macronorm voldoet echter niet aan de verwachtingen. VNG heeft in 2013 met minister 
Plasterk afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het 
vervangen van de huidige macronorm OZB. Er wordt gestreefd naar vervanging in 
2014.
Eerder is de macronorm voor 2014 vastgesteld op 3,5Z. Dit betekent dat landelijk de 
OZB-opbrengsten in 2014 ten opzichte van 2013 met maximaal 3,5Z mogen stijgen. 
Over de jaren 2012 en 2013 is er landelijk sprake van een overschrijding van de 
maximale opbrengst. Het ministerie heeft bepaald dat er door deze overschrijdingen 
een correctie op de macronorm 2014 zal plaatsvinden. De maximale opbrengststijging 
van de OZB in 2014, inclusief de correcties, komt hiermee op 2,45Z.

Bezuinigingen
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van bezuinigingen. De gemeenteraad 
heeft keuzes gemaakt om deze bezuinigingen vorm te geven. Moeilijke keuzes in 
lastige tijden.
Ook in de nabije toekomst zijn er grote opgaven voor Veldhoven. Op het gebied van 
de overheidsfinanciën, en dus ook gemeentefinanciën, is er nog steeds veel 
onzekerheid. Daarnaast zijn ook de decentralisaties een flinke opgave voor Veldhoven. 
Bij de invulling hiervan is nadrukkelijk de vraag wat de rol van de gemeente is en wat 
de rol van maatschappelijke partners is en wordt. Onze ambities in de komende 
periode zullen in evenwicht moeten zijn met onze (financiële) mogelijkheden. Het 
formuleren van deze ambities begint vandaag.

Twee tabellen verschaffen u inzicht in onze financiële positie: het 
meerjarenperspectief 2014-2017 zoals bekend na burap II 2013 en begroting 2014, 
en het verloop van de algemene reserve na burap II 2013 en begroting 2014. In deze 
laatste tabel is de omvang van de reserves benoemde en onbenoemde risico's - als 
aanname - tijdens de planperiode gelijk gehouden.
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Meerjarenperspectief 2014-2017
bedragen x C 1.000,
- s tekort (nadeel)

2014 2015 2016 2017

Meerjarenperspectief 2014-2017 begroting 2014 86 1.176 2.247

Amendement subsidie SWOVE -22 -45 -45 -45
Bijstellen gevolgen septembercirculaire 2013 -685 | -905 -1.246 -1.396
Bijstellen gevolgen decembercirculaire 2013 -318 111 155 225

1
Meerjarenperspectief na decembercirculaire 2013 18 -753 40 1.031

Verloop algemene reserves

Bedragen x C 1.000,
- :: tekort (nadeel)

2014 2015 2016 2017

Risicoreserve benoemde risico's na burap II 2013 en begroting 
2014

6.299 6.299 6.299 6.299

Risicoreserve onbenoemde risico's na burap II 2013 en 
begroting 2014

10.000 10.000 10.000 10.000

Vrije reserves 16.957 15.225 12.541 9.720

Stand 31-12 algemene reserve na burap II 2013 en 
begroting 2014

33.256 31.524 28.840 26.018

Als we naar de tabellen kijken, is het aan te raden om uiterst behoudend om te gaan 
met nieuwe beleidswensen en/of intensiveringen op bestaande gebieden in het 
komende begrotingsjaar. Nu pas op de plaats maken, schept tijd om de mogelijke 
(bezuinigings)scenario's én de consequenties van belangrijke onderwerpen verder uit 
te werken om te komen tot gefundeerde keuzes.

b. Voorlopig saldo jaarrekening 2013

Over 2013 heeft de gemeente 3,2 miljoen euro overgehouden. Vergeleken met burap 
II 2013 is dit 2,4 miljoen meer dan begroot. (In burap II was een overschot van 
837.000 euro verwacht.) Dit meevallend saldo wordt voor het overgrote deel 
veroorzaakt door de volgende drie posten:

1. Meevallende inkomsten uit het Gemeentefonds. Dit is bij de septembercirculaire 
bekend geworden; deze circulaire is niet in Burap II 2013 verwerkt. Daarnaast gaf ook 
de decembercirculaire voor 2013 een voordeel.
2. Binnen programma 6, onderdeel Wmo, waren de uitgaven lager. Het gaat hier 
vooral om huishoudelijke hulp.
3. Op het gebied van bijstand hebben wij binnen programma 9 meer middelen van 
het Rijk ontvangen dan voorzien.

Deze positieve afwijkingen over 2013 geven niet per definitie begrotingsruimte voor 
de toekomst. De meevaller op de ontvangsten van het Rijk (voor zowel 
Gemeentefonds als bijstand) is namelijk incidenteel. Binnen de Wmo worden we in 
2015 geconfronteerd met een bezuiniging van 400Zo door het Rijk op de middelen. 
Daarnaast komt 2015 circa 594.000 euro negatief uit en is er nog financiële 
onzekerheid over de gevolgen van de decentralisaties.

c. Stresstest

Bij de begrotingsbehandeling 2014-2017 heeft de raad een motie aangenomen over 
de oplopende schuldenpositie. Naar aanleiding van deze motie is de stresstest van 
Deloitte en Touche uitgevoerd. Dit leidt tot inzicht in de financiële flexibiliteit en 
weerbaarheid van de gemeente.
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De stresstest richt zich op de financiële strategie van de gemeente. Deze financiële 
strategie bevat de volgende drie onderdelen:
1. Een sluitende begroting

Structureel evenwicht. Aandachtspunten hierbij zijn resultaat vóór bestemming 
dus exclusief bouwgrondexploitatie, bezuinigingen, regeerakkoord vanaf 2014, de 
decentralisaties (jeugdzorg, participatiewet en AWBZ/Wmo).

2. EMU saldo en schuldpositie beheersen
Inzicht in (langjarige toekomstige) ontwikkeling van EMU saldo en schuldpositie, 
beheersen van investeringsprogramma (inclusief grondexploitatie), risico's 
afbouwen, ideaalcomplex investeringen ontwikkelen.

3. Vermogenspositie beheersen
Inzicht in risico's, kwaliteit van risicomanagement in relatie tot weerstands- 
capaciteit (alle middelen en mogelijkheden om niet begrote, onvoorziene, 
substantiële kosten te dekken). De capaciteit in relatie tot de risico's is het 
weerstandsvermogen. Dat is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen 
worden opgevangen.

Op deze drie onderdelen zijn indicatoren bepaald die in de tijd worden gevolgd. Zo 
mogelijk worden de indicatoren ook afgezet tegen indicatoren van vergelijkbare 
gemeenten. Op basis van het aantal inwoners, redelijke centrumfunctie en redelijke 
sociale structuur, resulteert dit in de gemeenten Steenwijkerland, Huizen, Venray en 
Waalwijk. Als vergelijkbare gemeente hebben wij ook onze buurgemeente Best 
opgenomen. Qua inwoneraantal is zij echter niet vergelijkbaar.

In het volgende compacte overzicht wordt de financiële positie weergegeven op basis 
van verschillende indicatoren:

Overall overzicht Gemeente Veldhoven

INDICATOR
Zeer

gunstig Gunstig Neutraal Ongunstig
Zeer

ongunstig
Lokale lasten
Weerstandsvermogen
Schuldpositie
Financieringsstructuur
Reservepositie
Verhouding activa/reserves
Voorzieningen
Gespaard voor onderhoud
Garantstellingen
Rentelasten
Gevoeligheid voor rente stijging
Rente (investeringen en grondexploitatie)
Grondexploitaties
Niet in exploitatie genomen gronden
Begroting 2013-2017
Realiteit begroting
EMU-saldo_________
Verbonden partijen
Investeringsplanning

Risicoprofiel___________________ Klein ___________ Gemiddeld ___________ Groot

7



Conclusie: Er is reden voor zorg. We moeten in onze begroting maatregelen nemen 
om de schuldenpositie minder te laten stijgen dan geraamd. Realistisch ramen van 
investeringen en bouwgrondexploitaties is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
Ook het daadwerkelijk verminderen of uitstellen van investeringen is wellicht nodig 
totdat de bouwgrondexploitaties opbrengsten genereren. Alleen een sluitende 
begroting voor de komende vier jaar biedt onvoldoende houvast om de toekomst 
financieel solide tegemoet te treden.
Belangrijk is om alle onderdelen van de strategie zoals in de stresstest zijn 
opgenomen, te bewaken. Dat zijn een sluitende begroting, beheersen van het EMU 
saldo en de schuldpositie en beheersen van de vermogenspositie.________________

d. De rol van de auditcommissie

De huidige auditcommissie heeft vooral het karakter van een afstemmingsoverleg met 
de accountant. De commissie benoemt de raadsaandachtspunten voor de tussentijdse 
accountantscontrole en bespreekt de uitkomsten van deze controle. Om de 
toezichthoudende rol van de raad te versterken, is het van belang dat de rol van de 
auditcommissie verbreed en verdiept wordt zodat zij als auditfunctie van de raad 
opereert, in de vorm van een a-politiek, technisch overleg.
Ook de rekenkamercommissie heeft, bij haar onderzoek naar de jaarrekening, 
geadviseerd de auditcommissie een grotere rol te geven bij de afhandeling van de 
jaarrekening. De auditcommissie kan samen met de accountant het technische 
voorwerk doen waardoor de juiste en goede vragen in de raad aan de orde komen.
De huidige commissie vindt het zeer zinvol de rol van de auditcommissie te 
verstevigen. Bij de technische behandeling van rapportages en jaarstukken, aangevuld 
met verdieping op specifieke onderwerpen, kan de auditcommissie haar rol pakken. 
Politieke behandeling vindt vervolgens door en in de gemeenteraad plaats. De 
auditcommissie heeft voor deze nieuwe rol richtinggevende uitspraken gedaan over 
doelstelling, taken, deelnemers en communicatie. De nieuwe rol van de 
auditcommissie zal als voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Om deze rol te kunnen vervullen, is goede ondersteuning van de commissieleden 
nodig. Zo krijgt het inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden een zwaarder 
financieel accent. Dit vormt de opstap voor de kennisopbouw van de auditcommissie- 
leden. De accountant is beschikbaar voor kennisoverdracht in het 
raadsintroductieprogramma.

e. Kaderstelling

De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen het college de begroting opstelt. In 
andere woorden, de kaderstelling geeft antwoord op de vraag "Wat willen we 
bereiken?" In 2013 heeft de raad de nota P&C Cyclus 2014 vastgesteld. Deze nota 
heeft als uitgangspunt dat kaderstelling plaatsvindt op hoofdlijnen (hoofdkaders) en 
wordt verfijnd via het formuleren van doelstellingen en meetindicatoren. Het 
coalitieakkoord en het bestaand beleid vormen de basis voor kaderstelling en 
doelstellingen. Ook deze 'krachtenbundel' volgt een aanpak op hoofdlijnen.

In 2013 heeft de raad de kaders voor 2014 vastgesteld volgens de nota P&C Cyclus.
Bij de besluitvorming over deze nota en de kaderstelling voor 2014 is opgemerkt dat 
het komende coalitieakkoord scherper en concreter moet zijn, om als adequate basis 
te kunnen fungeren voor de kaderstelling.
De raadswerkgroep Doorontwikkeling P&C Cyclus adviseert de onderhandelaars 
hiermee rekening te houden.
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2 MAATSCHAPPIJ

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Mensen die in Veldhoven wonen, moeten zo gezond en volwaardig mogelijk mee 
kunnen blijven doen aan onze samenleving. We willen een samenleving waar 
mensen opkomen voor elkaar en niet alleen voor zichzelf. De volgende onderwerpen 
spelen op het sociaal-maatschappelijke beleidsveld.

a. Maatschappelijke participatie
De Kadernota maatschappelijke participatie 2012-2015 schept het kader waarbinnen 
het beleid wordt ontwikkeld, zodat Veldhoven zich ontwikkelt tot een 
participatiesamenleving. Het Programma maatschappelijke participatie behelst met 
name de projecten Participatieplein, Veldhoven Vernieuwend Vitaal (VVV), de drie 
transities en invoering van Passend Onderwijs. VVV behelst het beleid voor actieve 
participatie, zorgzame wijken en mantelzorg. Het versterken van de eigen sociale 
kracht is hier een leidend thema. Specifieke aandacht gaat uit naar het verantwoord 
zelfstandig wonen.

JeugdzorgParticipatie-wet AWBZ-Wmo Passend
Onderwijs

Kadernota

MP

Veldhoven
Vernieuwend

Vitaal
Participatie-plein

b. Decentralisaties/transities
Dit betreft de transitie Participatiewet, transitie AWBZ-Wmo en de transitie 
Jeugdzorg. Wij beschouwen de invoering van Passend Onderwijs als vierde transitie. 
Sommige opgaven kunnen prima op lokaal niveau worden opgepakt, andere vragen 
om een regionale aanpak. De drie decentralisaties worden volgens het principe 
Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij' ingevoerd. Nadruk ligt 
op eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners. De transities hebben 
een grote financiële impact. De gemeente krijgt de taken van het Rijk, met een 
aanzienlijke korting. Het zal op zich al een klus zijn om de overgehevelde taken goed 
uit te voeren, een grotere uitdaging is het om dit te doen binnen de beschikbare 
middelen.

c. Werk en inkomen
Centraal wordt nieuwe wetgeving voorbereid voor de uitkeringsverstrekking en de 
(arbeids-)participatie van niet werkende inwoners. De nieuwe Participatiewet biedt 
het kader voor gemeentelijk beleid. Gelijktijdig worden de financiële kaders voor 
participatie aangescherpt.

d. Sport en recreatie
Veel activiteiten op dit terrein vallen binnen het overkoepelende terrein van 
maatschappelijke participatie. Zo organiseren diverse verenigingen activiteiten voor 
ouderen en gehandicapten (G-sport). Combinatiefunctionarissen organiseren 
sportstimuleringsactiviteiten voor scholen. Het college stelt hiervoor jaarlijks een 
bestedingsplan voor de breedtesport vast. Bewegen bevordert de gezondheid en het 
actief beoefenen van sport in teamverband bevordert de sociale cohesie.

e. Kwetsbarenbeleid
Het kwetsbarenbeleid is bijna helemaal onderdeel van het totale beleid 
maatschappelijke participatie. Er zijn nog twee afzonderlijke onderdelen, namelijk
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het signaleringsoverleg en de aanpak huiselijk geweld. In het signaleringsoverleg 
werken we met tien partners samen aan casussen, met als doel één plan, één 
regisseur. Binnen de aanpak huiselijk geweld staat de invoering van de wet 
Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling centraal.

f. Minima en stadspas
Het huidige minimabeleid is voor een belangrijk deel inkomensondersteunend en 
bevordert niet de maatschappelijke participatie. Nieuwe vormen van minimabeleid 
dragen beter bij aan ons motto "iedereen doet mee, telt mee en draagt bij". Het 
minimabeleid brengen we in lijn met de Kadernota maatschappelijke participatie.
Een Stadspas biedt mensen mogelijkheden om mee te doen.

g. Onderwijs, Brede scholen/MFA's
De Brede School Veldhoven is een samenwerking tussen verschillende organisaties 
die zich richten op onderwijs, zorg, opvang, welzijn en vrije tijd voor kinderen van 0 
tot 16 jaar. Hieronder vallen de realisatie van de multifunctionele accommodaties 
(MFA) Zuid en Midden, de verbreding van bestaande basisscholen en de inpassing 
van het VSO in de Kempen Campus.

De bouwwerkzaamheden voor beide MFA's verlopen volgens planning. De 
opleverdata zijn voorzien voor begin tweede helft 2014.
Door de (landelijk) sterk dalende vraag naar kinderopvang heeft Korein 
kinderopvang zich in 2013 opnieuw georiënteerd op de situatie en haar positie. 
Hierdoor zijn de basisscholen in Cobbeek, 't Look en Zeelst in 2013 niet verbreed. 
Deze verbredingen vinden naar verwachting plaats in 2014. De verbreding van 
basisschool Dick Bruna aan De Roek wordt bezien in samenhang met de groei van 
het openbaar onderwijs in Veldhoven. Het schoolbestuur zal in 2014 een verzoek tot 
extra huisvesting indienen.
In overleg met de schoolbesturen OMO en Veldvest is een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd en een schetsontwerp opgesteld voor de huisvesting van de PWA in de 
gebouwen van het Sondervick college op de Kempen Campus. Als alles volgens 
planning verloopt, heeft de PWA per augustus 2015 onderdak op de Kempen 
Campus.

h. Bezuiniging op professionele instellingen
In de meerjarenbegroting van 2014-2017 staat een bezuiniging op subsidies per 
2016, oplopend tot 1 miljoen euro per 2018. Realisatie van deze bezuiniging moet 
vooral gebeuren door het anders organiseren (zoals vercommercialiseren) van de 
activiteiten bij muziekschool Art4U, het zwembad en Museum 't Oude Slot. Tijdens 
de begrotingsbehandelingen heeft de raad een motie aangenomen die ook Theater 
de Schalm en de bibliotheek bij de bezuinigingsopgave betrekt.

Inmiddels heeft de raad op vier thema's uitgangspunten benoemd die het college bij 
de besprekingen met de vijf instellingen als kader hanteert. Per motie heeft de raad 
het college ook verzocht een driesporen-traject te volgen:
1: het college spreekt met de vijf instellingen over dilemma's van de instellingen en 
mogelijke scenario's voor de bezuinigingen;
2: het college laat een extern bureau een onderzoek doen naar de financiële en 
praktische haalbaarheid van de bezuinigingen;
3: een werkgroep van de raad zal een kerntakendiscussie voeren.

De opbrengst van de drie sporen wordt in juni in de raad besproken. Dat is de basis 
voor een concreet voorstel over de invulling van de bezuiniging van 1 miljoen euro. 
De raad kan dan tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018 een besluit 
nemen. De betrokken instellingen zijn zo juridisch op tijd in kennis gesteld van een 
bezuiniging per 1 januari 2016.
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2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
a. Maatschappelijke participatie
Bij VVV zijn er drie projectlijnen: wijkondernemerschap, integrale zorg en 
ondersteuning en verbinden van nulde, 1e en 2e lijn. Dementerende mensen krijgen 
specifieke aandacht. VVV is een belangrijk traject voor de (voorbereiding van) de 
transities. Het wel of niet slagen van het project is een kritische succesfactor van de 
transformatie. Lukt het niet, dan zal de raad moeten beslissen over financiële 
consequenties (duurdere voorzieningen).

b. Decentralisaties
Decentralisatie Awbz-Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 
verandert, maar is nog niet vastgesteld. De gemeente moet ’maatschappelijke 
ondersteuning' aanbieden als collectieve voorziening of als individuele 
maatwerkvoorziening. De begeleiding uit de AWBZ wordt, na korting, overgeheveld 
naar het Gemeentefonds. Daardoor vallen begeleiding en alle oude prestatievelden, 
waaronder huishoudelijke hulp, onder de nieuwe algemene zorgplicht van de 
gemeente. De gemeenteraad zal in mei het inhoudelijk beleid in een plan vastleggen 
en in september 2014 de procedureregels in een verordening opnemen. De lokale 
beleidsvrijheid is onder andere het overschakelen naar maatwerkvoorzieningen, 
ontwikkelen van meer collectief aanbod en van de toegang/loketfunctie (inclusief 
toewijzing tot ondersteuning), oppakken van de nieuwe begeleidingstaak met zorg
en welzijnsorganisaties, afspraken maken met centrumgemeente Eindhoven over 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en het samenwerken met 
zorgverzekeraars.

Decentralisatie Participatiewet: de Participatiewet geldt voor de huidige Wwb-ers en 
SW-ers. Belangrijkste doelen zijn het verminderen van de uitkeringslasten en van de 
uitgaven voor individuele voorzieningen. Met centrumgemeente Eindhoven wordt de 
wet- en regelgeving vertaald in regionaal beleid en verordeningen die in het vierde 
kwartaal 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Vooruitlopend start 
uiterlijk 1 april 2014 een regionaal werkleerbedrijf dat voorziet in een adequate en 
efficiënte toegang naar werk en naar inkomen.

Transitie Jeugdzorg en invoering Passend Onderwijs: op 18 februari heeft de Eerste 
Kamer ingestemd met de stelselherziening jeugdhulp (de nieuwe Jeugdwet). Per 1 
januari 2015 gaan diverse taken van Rijk/ provincie naar de gemeente. De 
gemeente wordt verantwoordelijk voor jeugdhulp met als doel dat ieder kind dat 
hulp nodig heeft, deze ook echt krijgt. Het gemeentelijke beleidsplan Jeugd en 
bijbehorende verordening worden in de tweede helft 2014 aan de raad voorgelegd.

Invoering Passend Onderwijs: vanaf augustus 2014 worden scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs verplicht ieder kind, ongeacht de extra zorgbehoefte die het 
heeft, passend onderwijs aan te bieden. Overleg met de gemeente vindt plaats, 
omdat deze plannen gevolgen kunnen hebben voor onder meer leerlingenvervoer en 
huisvesting. De gemeenten bereiden zich hierop gezamenlijk voor. De invoering van 
passend onderwijs heeft een nauwe relatie met de transitie jeugdzorg.

c. Werk en inkomen
Werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen hebben in het Regionaal 
ArbeidsmarktPlatform (RAP) afspraken gemaakt (en in een convenant vastgelegd) 
over de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Het gemeentelijk beleid voor 
re-integratie en onderwijs moet mede afgestemd worden op de noodzakelijkheden 
van en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werkgevers willen duidelijke afspraken 
over faciliteiten voor (financiële) ondersteuning en begeleiding van potentiële 
nieuwe werknemers.
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d. Sport en recreatie
In 2015 verschijnt er een nieuwe sportnota, waarin aansluiting gezocht wordt bij de 
doelen van maatschappelijke participatie: specifieke activiteiten voor ouderen, 
kwetsbaren en voor de jeugd onder het motto ’jong geleerd is oud gedaan'. Op 
rijksniveau zijn er plannen om het gymnastiekonderwijs uit te breiden. Dit kan 
gevolgen hebben voor de omvang van het aantal accommodaties.

e. Kwetsbarenbeleid
De instrumenten die binnen het kwetsbarenbeleid succesvol zijn, moeten we 
inpassen in de transities AWBZ en Jeugdzorg. We werken aan het samenvoegen van 
het Steunpunt Huiselijk geweld en het Advies- en meldpunt kindermishandeling. 
Beide zijn regionale voorzieningen en blijven dat, ook na samenvoeging. De 
samenvoeging is een besluit voor het college en niet voor de raad, tenzij meer 
budget nodig zou zijn, maar dat is niet de bedoeling. Deze samenvoeging is 
onderdeel van de besluitvorming over de transities.

f. Minima en stadspas
Het Veldhovense minimabeleid is geëvalueerd. Er zijn voorstellen in de maak om het 
beleid in lijn te brengen met de Kadernota maatschappelijke participatie. Doelstelling 
is dat ook minima meer meedoen in onze samenleving. De huidige regelingen 
dragen niet bij aan die doelstelling. Het toekennen van een prominentere rol aan 
Stichting Leergeld bij de armoedebestrijding van kinderen, stroomlijnt de uitvoering 
en maakt meer maatwerk mogelijk. Meer beschikbare middelen komen dan via de 
kortste weg bij de doelgroep kinderen.
Voor de totale doelgroep is een stadspas in voorbereiding. Voorzieningen op deze 
pas moeten de participatie bevorderen. Met inzet van Leergeld en stadspas kan de 
Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten vervallen. Deze regeling kost uitermate veel 
werk, is niet klantvriendelijk (bonnetjescultuur) en voor een belangrijk deel niet 
activerend.

g. Onderwijs
Door teruglopende leerlingenaantallen is er al jaren leegstand bij het basisonderwijs, 
met name bij het bijzonder onderwijs (Veldvest). Deze leegstand is deels ingezet bij 
het verbreden van basisscholen met peuterwerk, BSO en kinderopvang. Desondanks 
is er nog steeds leegstand. Het is daarom niet nodig om de ruimtebehoefte bij het 
openbaar onderwijs op te lossen met nieuwbouw. De verordening biedt hiertoe de 
mogelijkheid.
Vanaf 2016 is op het terrein van huisvesting een besparing van C 100.000,- 
ingeboekt. De komende jaren blijft dit een aandachtspunt, zeker als het 
marktaandeel van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs 
in een krimpende markt blijft toenemen.

De realisatie van MFA's en de inpassing van VSO PWA in het Sondervick College 
vraagt om een besluit over de bestaande huisvesting.

h. Bezuiniging op professionele instellingen
Er is sprake van specifieke omstandigheden die een rol spelen bij de discussie over 
de invulling van de bezuinigingsopgave.

Muziekschool Art4U: er is een door de gemeenteraad bekrachtigd convenant over de 
muziekschool met de gemeenten Bergeijk en Eersel.

Theater de Schalm: al langer is duidelijk dat arbo- en veiligheidsmaatregelen nodig 
zijn om aan wettelijke eisen te voldoen. Die maatregelen zijn steeds meegenomen in 
plannen waarin het theater fysiek betrokken was. Inmiddels is duidelijk geworden 
dat het theater een stand-alone voorziening blijft. Toen de gemeente de middelen 
voor die maatregelen (afgerond 3 miljoen euro) beschikbaar wilde stellen, werd
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duidelijk dat de meerjarige financiële situatie bij het theater niet goed was. Er zou óf 
meer subsidie nodig zijn óf het theater zou waarschijnlijk zijn deuren moeten sluiten. 
Het college vindt beide geen optie. Het college vindt ook dat er eerst zicht moet 
komen op een gezondere financiële situatie. Daarom is De Schalm gevraagd een 
business-model op te stellen, waarin vorm en inhoud wordt gegeven aan de 
Huiskamer van Veldhoven (centrumontwikkelingsprogramma) en dat tegelijkertijd 
nieuwe middelen genereert voor een sluitende exploitatie.

Bibliotheek: de digitalisering van de samenleving heeft ook consequenties voor het 
bibliotheekwerk. De bibliotheek van de toekomst zal er anders uitzien dan de huidige 
bibliotheek. De digitalisering wordt betrokken bij de gesprekken die momenteel met 
de bibliotheek worden gevoerd over de bezuinigingsopdracht voor de instellingen. 
Digitalisering zal ook een rol spelen in het scenario('s) die de gemeenteraad in juni 
krijgt voorgelegd.

Museum 't Oude Slot: deze instelling heeft een visie ontwikkeld voor een 
commerciëler gebruik en aantrekkelijker uitstraling om meer bezoekers te trekken, 
rekening houdend met de mogelijkheden én beperkingen van de huisvesting in een 
rijksmonument. De visie wordt betrokken bij de gesprekken die momenteel met 
Museum 't Oude Slot worden gevoerd over de bezuinigingsopdracht voor de 
instellingen. De visie kan een rol spelen in het scenario('s) die de gemeenteraad in 
juni krijgt voorgelegd.

Zwembad: gelet op de beoogde bezuiniging van 1 miljoen is afgesproken dat tot 
2016 de meest noodzakelijke renovaties uitgevoerd worden en dat naarstig op zoek 
gegaan wordt naar een oplossing. Er is gezocht naar private partijen die het 
zwembad willen exploiteren en noodzakelijke investeringen willen doen. Momenteel 
vinden verkennende gesprekken met partijen plaats. Zwemvereniging Njord is bij dit 
proces betrokken.

i. Brede welzijnsinstelling
Voor versterking van de infrastructuur in het sociale domein wordt de realisatie van 
een vernieuwde (sterker, robuuster dan de huidige) brede welzijnsinstelling 
noodzakelijk geacht. De huidige welzijnsinstellingen zijn veelal te klein om een echte 
partner in het sociale domein te zijn. Bovendien is er sprake van versnippering en 
overlap van activiteiten.

Met diverse partijen in zorg en welzijn vindt in 2014 overleg plaats met als doel eind 
2014 te komen tot een niet vrijblijvende intentieovereenkomst. Op basis hiervan 
kunnen in 2015 concrete stappen gezet worden naar een vernieuwde brede 
welzijnsinstelling per 1 januari 2016. Ook de gemeenten Best en Oirschot kijken mee 
naar dit proces.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
Decentralisaties
De budgetten voor Jeugdzorg 2015, Wmo 2015 en de Participatiewet 2015 heeft het 
ministerie ondergebracht in het deelfonds sociaal domein. Het Inkomensdeel WWB 
maakt geen deel uit van dit deelfonds. Het financieel risico ligt bij gemeenten en zij 
zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten. Het uitgangspunt is de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden budgetneutraal uit te voeren. Maar door de 
implementatie zullen vanaf 2015 de uitgaven tijdelijk hoger zijn dan de beschikbare 
middelen. De extra uitgaven en organisatiekosten leiden tot incidentele tekorten en 
moeten worden opgevangen met extra gemeentelijke bezuinigingen.

Decentralisatie Jeugdzorg: indicatie van middelen behorende bij nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden uit de decembercirculaire is C 6,9 miljoen. Bestaande CJG-
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taken zijn opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting.
Decentralisatie AWBZ-Wmo: de definitieve raming van het macrobudget wordt 
opgenomen in de meicirculaire (juni 2014, na parlementaire behandeling). Dit 
budget bestaat uit tien deelbudgetten waarvan zeven nieuwe deelbudgetten, voor 
het grootste deel bestemd voor de over te hevelen AWBZ-functies. Het Veldhovense 
indicatieve macrobudget: nieuwe taken 5,2 miljoen euro; bestaande taken 3,1 
miljoen euro; totaal 8,3 miljoen euro.
Decentralisatie Participatiewet: het ministerie van BZK neemt het verdeelmodel voor 
de Participatiewet in de meicirculaire op. Indicatieve macrobudgetten Veldhoven 
zijn: gebundelde uitkering 7,2 miljoen euro; bijstandsverlening zelfstandigen C 
17.000,-; Participatiebudget C 557.000,-.

Sport en recreatie
De eventuele consequenties van de nieuwe sportnota kunnen in dit stadium nog niet 
worden aangegeven. Als het rijksbeleid over meer gymnastiekonderwijs doorgezet 
wordt, kan dit betekenen dat een nu opgenomen bezuiniging (één gymnastieklokaal 
minder) niet te realiseren is.

Kwetsbarenbeleid
Door de economische recessie neemt het aantal kwetsbaren toe. De verwachting is 
dat die trend zich de komende jaren zal voortzetten. Dit zal financiële consequenties 
hebben voor de gesubsidieerde instelling Lumens Groep.
De beweging om in het kader van de naderende transities in te zetten op 
vroegsignalering en preventie, heeft als effect dat in de eerste jaren het beroep op 
voorzieningen zal toenemen en dat later een minder groot beroep op de duurdere 
specialistische voorzieningen nodig is.

Minima en stadspas
Uitgangspunt is dat het nieuwe minimabeleid wordt uitgevoerd binnen de bestaande 
budgetten, met andere woorden nieuw beleid binnen de financiële kaders van het 
oude beleid. Uitzondering vormen de extra middelen die de staatssecretaris specifiek 
voor armoedebeleid (voor kinderen) heeft toegevoegd. Hoewel er geen specifieke 
voorwaarden zijn gesteld, is met de extra middelen wél een duidelijke doelstelling 
meegegeven.

Onderwijs
Huisvesting basisonderwijs: omdat bestaande leegstand wordt ingezet om te 
voldoen aan de ruimtebehoefte, zijn de financiële gevolgen waarschijnlijk beperkt. 
Mogelijk dat aan bepaalde gebouwdelen aanpassingen nodig zijn vanwege 
onderwijsinhoudelijke argumenten. Daarnaast heeft de school recht op een bijdrage 
in de verhuiskosten en een vergoeding voor uitbreiding van de eerste inrichting van 
de school.
Brede scholen/MFA's: voor verbouw en grond VSO-PWA, bouw van de 
kinderboerderij en de eerste inrichting heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld 
van C 3.900.000,-. Het krediet voor de bouw van MFA Zuid en Midden is in 2011 
door de raad gevoteerd. In 2015 vindt de financiële afronding van het project plaats. 
De financiële consequenties van de ontwikkelingen die genoemd zijn onder het kopje 
'Brede scholen/MFA's kunnen in dit stadium nog niet worden ingeschat. Voor 
onderdelen is een voorziening opgenomen in het krediet van MFA Midden.

Bezuiniging op professionele instellingen
Het doel is om in 2016 een bedrag van C 330.000,-, in 2017 een bedrag van C 
660.000,- en per 2018 een bedrag van 1 miljoen op subsidies te besparen.
Het traject brede welzijnsinstelling kan ook tot een besparing leiden, namelijk op de 
kosten van overhead.

Naast de structurele voordelen kunnen er ook tijdelijke financiële nadelen optreden.
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De meeste gesubsidieerde instellingen huren een gemeentelijk pand. Als een 
instelling wordt opgeheven omdat activiteiten anders georganiseerd worden, kan dit 
leiden tot derving van huurinkomsten voor de gemeente. Daartegenover staat dat 
panden voor herontwikkeling gebruikt kunnen worden, wat weer voordeel kan 
opleveren. Er kunnen zich ook frictiekosten door personele verplichtingen voordoen 
bij opheffing of samenvoeging van instellingen. Op dit moment is het niet mogelijk 
een inschatting te geven van de eventuele nadelige financiële consequenties.
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3 Wonen

i Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
a. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013
In de komende jaren wordt vorm gegeven aan de uitwerking van de afspraken uit 
het op 20 december 2013 ondertekende convenant. Algemene doelstelling is om de 
werking van de woningmarkt te verbeteren, te komen tot een meer evenwichtige 
verdeling van de woningvoorraad en het terugdringen van de scheefheid sociale 
versus vrije sector.
Hiertoe zijn afspraken gemaakt op vijf thema's: doelgroepen en sociale voorraad; 
woonruimteverdeling; afspraken uit het BOR-convenant van 2005; prioriteren en 
faseren van projecten; grondprijzen.

b. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
Met deze wet wordt de woningwet gewijzigd. Sinds 2012 ligt deze wet ter 
behandeling bij de Eerste Kamer. De behandeling wacht op een door minister Blok 
aangekondigde novelle waarin hij wijzigingen doorvoert op dit wetsvoorstel. Streven 
is om de wet op 1 januari 2015 te laten ingaan. De wet biedt de corporatiesector een 
duidelijk kader waarbinnen geopereerd dient te worden. In de wet wordt het toezicht 
op corporaties geregeld. Daarnaast wordt ook de verhouding tussen de corporaties 
en gemeente herijkt waarbij de positie van gemeenten wordt versterkt.

c. Prestaties met woningcorporaties
In het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat de gemeente prestatieafspraken 
maakt met de woningcorporaties. Dit heeft eind 2013 geleid tot door alle partijen 
gedragen afspraken voor het jaar 2014 op de volgende thema's:
1. woningvoorraad;
2. wonen met Zorg;
3. bijzondere Doelgroepen;
4. ons Vitaal Veldhoven (leefbaarheid in de wijken, sociale cohesie).
De meeste afspraken zijn procesafspraken die moeten leiden tot een betere 
samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties.

d. Volkshuisvestingsfonds
Dit fonds is destijds ingesteld om als gemeente een bijdrage te leveren aan de 
onrendabele top van sociale huurwoningen. Aan het fonds is daartoe een 
verordening gekoppeld. Het fonds werd gevoed door bijdragen vanuit de BWS- en 
BLS-regelingen en door incidentele stortingen. BWS (Besluit Woninggebonden 
Subsidies) richtte zicht vooral op stimulering van sociale woningbouw en BLS 
(Besluit Locatiegebonden Subsidies) meer op de totale productie. Doordat de BWS- 
en BLS-regelingen beëindigd zijn, vindt per 2014 geen structurele voeding van het 
fonds meer plaats. Met de begroting 2013 is het fonds al afgeroomd. Alle niet 
geoormerkte middelen zijn aan het fonds onttrokken. In het fonds zit nu nog circa
1,2 miljoen euro. Deze middelen zijn geoormerkt voor volkshuisvesting/wonen.
De begroting 2014 vermeldt deze verordening in te trekken en de resterende 
middelen in te zetten als aanjaagmiddelen voor de bouw van sociale huurwoningen 
binnen de gemeentelijke woningbouwprojecten.
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2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
a. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013
De komende vier jaar staan in het teken van uitvoering van het bestuursconvenant 
en doorlopende afspraken uit het BOR-convenant:

1. Doelgroepen en sociale voorraad: het gaat vooral om meten, monitoren en 
elkaar aanspreken op het halen van taakstellingen.

2. Woonruimteverdeling: voor de verdere uitwerking van de convenantafspraken 
zijn gemeenten aangewezen op de bereidheid van woningcorporaties in het hele 
stedelijk gebied. In de stedelijke regio zijn ruim tien woningcorporaties actief.
Met de uitwerking van de convenantafspraken is recent gestart; het vergt de 
komende jaren bestuurlijk energie om de corporaties in het stedelijk gebied op 
één lijn te krijgen en meer te laten acteren als waren zij één corporatie waarbij 
de belangen van de woningzoekende centraal staan.

3. Afspraken uit BOR-convenant 2005: op basis van dit convenant heeft de 
gemeente Veldhoven ambitieuze woningbouwplannen ontwikkeld (onder andere 
Zilverackers 2.700 woningen). De gemeente investeerde financieel flink en het 
is belangrijk dat de plannen (op termijn) ook worden gerealiseerd.
In het convenant van 2013 staat dat teruggekomen kan worden op de 
woningverdelingsafspraken als gemeenten dat samen besluiten. Zowel
Eindhoven als Helmond geven aan dat zij nu plancapaciteit kunnen toevoegen 
als gevolg van leegstaande scholen, leegstaande kantoren en vrijkomende 
bedrijventerreinen. Hierdoor kunnen de komende periode keuzes en dilemma's 
ontstaan. Voor Eindhoven en Helmond is het enkel mogelijk hun plancapaciteit 
op te hogen en meer woningen te bouwen als overige gemeenten hun 
plancapaciteit inleveren. De vraag om plancapaciteit in te leveren, kan ook aan 
Veldhoven gesteld worden. De keuze gaat dan over voorrang geven aan lokaal 
of regionaal belang. Het provinciebeleid vereist dat de som van het aantal in de 
stedelijke regio te bouwen woningen wordt onderbouwd door provinciale 
prognoses. Voor Veldhoven is het vanwege de gedane investering van belang 
dat de voorgenomen plannen kunnen doorgaan. In het najaar van 2014 komen 
de nieuwe provinciale prognoses uit.

4. Prioriteren, faseren projecten: momenteel worden alle woningbouwprojecten 
van de stedelijke regio qua aantal, planjaar, prijssegment, koop, huur en 
woonmilieu in beeld gebracht. Prioriteren en faseren van plannen betekent 
voorrang voor bepaalde plannen en uitstel voor andere plannen, met als doel 
een grotere haalbaarheid. Het dilemma is dat het gaat over geven en nemen in 
de regio en het vertalen hiervan in financiële gevolgen.

5. Grondprijzen: uitwerking vindt plaats van een gemeenschappelijke methodiek 
om grondprijzen voor sociale woningbouw te berekenen. Voor een aantal 
referentiewoningen wordt een bandbreedte bepaald waarbinnen sprake is van 
marktconforme grondprijs voor sociale huur en sociale koop.

b. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en novelle
Zowel de gemeenten als de corporaties moeten op basis van de veranderde 
wetgeving invulling geven aan de veranderde verhouding met elkaar. Daarnaast 
stuurt het Rijk voor zowel gemeenten als corporaties aan op een meer regionale 
benadering van de woningmarkt.

c. Prestatieafspraken woningcorporaties
Een van de belangrijkste prestatieafspraken is dat de gemeente haar woonvisie in 
samenspraak met de corporaties zal actualiseren. Uiteindelijk moet dit ook weer 
leiden tot prestatieafspraken voor 2015 en verder, en worden geïntegreerd in de 
woonvisie.
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d. Volkshuisvestingsfonds
In 2014 wordt aan de raad gevraagd de bestaande verordening in te trekken en de 
resterende middelen in te zetten voor het stimuleren van de bouw van sociale 
huurwoningen. Dit laatste moet de gemeente helpen om te voldoen aan haar 
regionale opgave op dit gebied.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
De directe lasten voor deze thema's zijn voorzien in de begroting. Met het nieuwe 
convenant zijn de sancties op het niet tijdig realiseren van de woningaantallen 
volgens het BOR-convenant vervallen. Mochten de nieuwe inzichten leiden tot een 
lager contingent voor Veldhoven, dan kan dit gevolgen hebben voor de realisatie van 
bijvoorbeeld Zilverackers. Minder contingent voor Zilverackers betekent een lagere 
gronduitgifte en dus minder opbrengst.

Omdat het volkshuisvestingsfonds niet verder gevoed wordt, zal het binnen de 
raadsperiode uitgeput raken.
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4a Ruimte en economie

PARELS STEDELIJKE AS

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
De Ruimtelijke Structuurvisie legt de basis voor de ruimtelijke toekomst van 
Veldhoven. De noord-zuidroute door Veldhoven wordt gezien als een Stedelijke As, 
die de bestaande functies op De Run verbindt met het Citycentrum en een mogelijk 
toekomstig stadspark op de locatie Djept. Aan deze as liggen belangrijke gemeente- 
brede functies, die we zien als de parels van de Stedelijke As. Een van die parels is 
het Citycentrum. Dit is de enige parel waarvoor in de afgelopen raadsperiode budget 
beschikbaar is gesteld.

Veldhoven verdient een toekomstbestendig, levendig en multifunctioneel
Citycentrum. Op 28 augustus 2013 is een intentieverklaring getekend met de 30 
partners en sinds 30 oktober 2013 is gestart met een regiegroep. Deze afvaardiging 
van de partners werkt het Centrumontwikkelingsprogramma uit zoals de raad dat 
heeft vastgesteld. De noordentree wordt in 2014 aangepakt. Dit is een eerste fase 
om meer groen in het centrum te krijgen en de beleving in het openbaar gebied te 
vergroten.

Verder zijn er externe initiatieven ontplooid voor locaties elders aan de Stedelijke As. 
Daarbij bleek herhaaldelijk dat een handvat nodig is om deze verzoeken 
samenhangend te kunnen toetsen. Voor ontwikkeling en realisatie van projecten op 
de Stedelijke As moeten we kijken naar PPS, ofwel andere partijen die investeren.
Dit omdat de gemeente noch de financiële positie, noch de grondpositie bezit om dit 
zonder externe partijen te realiseren. Er wordt momenteel een ontwikkelstrategie 
gemaakt waarmee de gemeente externe partijen wil interesseren om te investeren.

Een bijzondere parel op de As is het Health Technology Park (HTP). Deze parel vormt 
de schakel tussen de Stedelijke As en de high tech bedrijven op de Run. Het eerdere 
traject om te komen tot ontwikkeling van het HTP is in 2013 tot stilstand gekomen; 
het MMC heeft afscheid genomen van de projectontwikkelaar.
De ontwikkeling kent een doorstart na het vertrek van de projectontwikkelaar. De 
gemeente heeft eind 2013 een eindafrekening gemaakt in de plankosten voor HTP.
Dit betekent concreet dat HTP en de gemeente weer Vers' aan de start staan.

In 2014 moet ook de Ruimtelijke Structuurvisie worden geactualiseerd. Dit heeft met 
name tot doel om de verantwoording van het kostenverhaal volgens het fonds BOVO 
actueel te houden.

2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
Er zijn diverse afwegingen te maken bij een extern initiatief. Past de beoogde functie 
in het profiel van het gebied? Voor de Stedelijke As geldt: gaat het om belangrijke, 
bijzondere en gemeentebrede functies? Hoe verleid je partijen om te kiezen voor de 
Stedelijke As in plaats van uit te wijken naar goedkopere (eenvoudigere) locaties 
aan de randen? Werkt een initiatief concurrerend voor andere ontwikkelingen in 
Veldhoven? Heeft de externe partij toegevoegde waarde voor Veldhoven of de regio?

Bij de ontwikkeling van een initiatief ligt het voor de hand te zoeken naar een totaal 
andere aanpak dan bij eerdere projectlocaties. Door de gewijzigde 
marktomstandigheden (ook ná de crisis) is de verwachting dat er geen grootschalige 
projecten meer van de grond komen, maar steeds vaker gezocht wordt naar een 
aaneenschakeling van kleine behapbare deelprojecten. De uitdaging zal zijn om 
dergelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden, zonder van tevoren al teveel
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vast te willen leggen voor het eindbeeld.
Deze keuzes vragen om een goede balans tussen standvastigheid binnen de visie en 
het loslaten van de regie.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
Het opstellen van een visie voor de (parels van de) Stedelijke As kan ambtelijk 
worden gecoördineerd. Dit vergt een beperkte ambtelijke inzet. Dit geldt ook voor 
het actualiseren van de Ruimtelijke Structuurvisie. Deze actualisatie kan beleidsarm 
zijn en uitsluitend gericht op het verwerken van de ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren, zoals de besluitvorming rondom de N69 en de temporisering van projecten 
door de crisis.

De middelen die nu zijn vrijgemaakt voor het Citycentrum, zijn in vergelijking met 
andere gemeenten beperkt. Momenteel wordt gewerkt aan het verbeteren en 
herinrichten van de noordentree. Gelet op het beperkte budget zal een eerste fase 
worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat in de komende jaren, door 
vastgoedontwikkelingen in het Centrum, middelen vrijkomen om de noordentree 
verder te optimaliseren.
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4b Ruimte en economie

Luchthaven

i Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Het kabinet heeft in 2009 aan voormalig minister Alders verzocht te onderzoeken of 
een deel van de benodigde luchthavencapaciteit in Nederland gevonden kan worden 
op de luchthavens van Eindhoven en Lelystad. Dit heeft geleid tot het instellen van 
een Alderstafel. Met deze ’tafel' is Alders tot een advies gekomen hoe de militaire 
luchthaven Eindhoven tot en met 2020 in twee fasen kan doorgroeien tot meer dan 
43.000 (civiele) vliegtuigbewegingen per jaar.
De gemeente Veldhoven heeft van 2009 tot en met 2012 de regio (gemeenten Best, 
Eersel, Oirschot, Son en Breugel en Veldhoven) vertegenwoordigd aan die
Alderstafel. Inmiddels heeft de gemeente Best de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van Veldhoven overgenomen. De ambtelijke ondersteuning voor de regionale 
vertegenwoordiging is voortgezet.

De regiogemeenten - Best, Eersel, Oirschot, Son en Breugel en Veldhoven - hebben 
ingestemd met de eerste fase van het Aldersadvies. Deze fase loopt tot en met
2015. De gemeenten hebben aangegeven na dat moment een eigenstandige keuze 
over de verdere ontwikkeling te willen maken.

Het Aldersadvies heeft geen juridische status. Om de afspraken te verankeren, 
moeten deze worden opgenomen in een Luchthavenbesluit. In 2013 heeft het 
ontwerp van het luchthavenbesluit Eindhoven ter inzage gelegen.

2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
In 2014 zal het luchthavenbesluit Eindhoven worden vastgesteld en in werking 
treden. Daarmee is er een juridisch kader voor de verdere ontwikkeling van de 
luchthaven. Tegen dit besluit kunnen burgers en (lagere) overheid geen beroep 
instellen.

In 2015 wordt de eerste fase van het Aldersadvies geëvalueerd. 2014 en 2015 staan 
voor de partijen aan de Alderstafel in het teken van de voorbereiding en uitvoering 
van deze evaluatie. Uit het Aldersadvies is vooral op te maken dat deze evaluatie 
met name het afvinken van de gestelde randvoorwaarden betreft.
Het is voor de regiogemeenten en de BOW (Belangenbehartiging Omwonenden 
Welschap) belangrijk deze evaluatie méér te laten zijn en ook de effecten van de 
groei in de eerste fase te beoordelen en daar zo nodig consequenties aan te 
verbinden. Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre de partijen aan de 
Alderstafel hiertoe bereid zijn. De raad zal een standpunt innemen over de 
evaluatie: kan hij zich vinden in de evaluatie en het daarop volgende voorstel voor 
het al dan niet gewijzigd ingaan van de tweede fase van het Aldersadvies? De raad 
heeft eerder aangegeven te overwegen de Alderstafel op dat moment mogelijk te 
zullen verlaten als hij zich niet voldoende gehoord voelt.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
Dat valt op dit moment nog niet aan geven. In de begroting staat uitsluitend de 
ambtelijke inzet. Het is voorstelbaar dat de omliggende gemeenten de evaluatie 
verder willen verdiepen en dat daarvoor kosten gemaakt moeten worden.
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4c Ruimte en economie

GROTE INFRASTRUCTURELE WERKEN

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Veldhoven ligt in het hart van de Brainportregio. Om het economisch klimaat te 
ondersteunen en versterken, is een goede bereikbaarheid onontbeerlijk. Daarvoor 
zijn grote infrastructurele werken nodig, soms met meer lokale invloed 
(Kempenbaan, Zilverbaan), soms juist met een grotere regionale impact (aansluiting 
A67, N69).

De reconstructie van de Kempenbaan is van belang voor de bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen aan de zuidzijde van Veldhoven. Als eerste is de Kempenbaan 
Midden aan de beurt. Vanwege subsidievoorwaarden moet deze reconstructie vóór
31 december 2014 klaar zijn en afgerekend. De reconstructie van het westelijk deel 
van de Kempenbaan en Locht en de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A67 
komen daarna. Vaststelling van het bijbehorende bestemmingsplan ’Kempenbaan 
West' is gepland in september 2014. Door de samenhang met de planvorming van 
de N69 vindt afstemming plaats met de provincie. Volgens planning wordt het 
oostelijk deel van de Kempenbaan (bij de N2/A2) aangepakt na realisatie van de 
nieuwe aansluiting op de A67. Onderdeel van deze plannen is de gedeeltelijke 
afsluiting van de Provincialeweg op de Run 1000 en de aanleg van een nieuwe 
ontsluitingsroute voor de Run 2000.

De aanleg van de Zilverbaan is belangrijk voor de ontsluiting van de drie dorpen en 
afronding van de hoofverkeersstructuur van Veldhoven. De planontwikkeling voor de 
Zilverbaan staat sinds 2012 'on hold' vanwege vertraging van de drie dorpen. Bij de 
begroting 2014 is besloten het noordelijke deel van de Zilverbaan (Verlengde 
Heerbaan tot Roskam) mogelijk te maken.

De grenscorridor N69 moet een oplossing bieden voor het leefbaarheidsprobleem 
rondom de N69. In dit jarenlange proces is de regio in 2012 gekomen tot het sluiten 
van een gebiedsakkoord. Hierin is vastgelegd waar het zoekgebied moet liggen voor 
de nieuwe verbinding (westparallel), welke nulplusmaatregelen nodig zijn en wat de 
opgave is voor de gebiedsimpuls. Het gebiedsakkoord is de basis voor de provinciale 
structuurvisie. Hiermee is een democratisch besluit genomen, waaraan ook
Veldhoven zich committeert.
De exacte ligging van het tracé van de nieuwe verbinding is samen met regionale 
partijen vastgelegd in een (unaniem) regionaal advies. Dit vormt weer de basis voor 
het Provinciale InpassingsPlan (PIP). De verwachting is dat omstreeks 2016 gestart 
kan worden met de aanleg van de weg.
Naast de activiteiten voor de nieuwe verbinding zijn er ook taken voor de realisatie 
van nulplusmaatregelen. Voor Veldhoven worden deze gecombineerd met de aanleg 
van de nieuwe aansluiting op de A67. De gebiedsimpuls bevat aanvullende 
maatregelen om het gebied van de grenscorridor een extra kwaliteitsimpuls te geven 
voor natuur, landschap, landbouw en recreatie. Hiervoor stelt de provincie 12 
miljoen euro ter beschikking. Het biedt voor Veldhoven een unieke kans om het 
landelijk gebied ten zuiden van de A67 klaar te maken voor de toekomst. Er wordt 
ingezet op een goede fietsverbinding tussen het stedelijk en landelijk gebied, er zijn 
kansen voor de realisatie van EHS, mogelijkheden voor landbouwkundige 
structuurversterking in een gebied met te hoge gronddruk en tal van (nieuwe) 
recreatieve verbindingen kunnen zorgen voor de gewenste zonering in het gebied.
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2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
In de komende periode moet de raad de planning van de aanleg van het zuidelijke 
deel van de Zilverbaan bepalen, gekoppeld aan de ontwikkeling van de drie dorpen.

In de zomer 2014 wordt het Provinciale Inpassingsplan vrijgegeven voor inspraak.
Dit biedt de mogelijkheid voor de gemeenteraad om zijn zienswijze hierover kenbaar 
te maken.
Er zijn bestuurlijk afspraken vastgelegd tussen provincie en gemeente over 
kostenverdeling, proces en inhoud van de nieuwe aansluiting. Hierbij is rekening 
gehouden met de kaders die de raad hiervoor heeft aangegeven. De afspraken 
moeten in 2014 resulteren in een uitvoeringsovereenkomst.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
In 2009 heeft de gemeente op basis van de Business Case Brainport Avenue 25,5 
miljoen euro aan subsidiebijdragen voor de Kempenbaan ontvangen uit het Nota 
Ruimte Budget. In de afgelopen jaren zijn de uitgangspunten die aan de business 
case ten grondslag liggen, concreter geworden. Daarom wordt de business case nu 
geactualiseerd en worden de diverse subsidies en bijdragen opnieuw toegerekend 
aan de verschillende deelprojecten. Dit wordt vervolgens met de 
subsidieverstrekkers afgestemd.

Het huidige krediet van de Zilverbaan is niet toereikend om het noordelijke gedeelte 
aan te leggen. Nieuwe inhoudelijke en financiële kaders zijn nodig voor aanleg van 
dit deel van de Zilverbaan. De middelen hiervoor zijn niet toereikend, waardoor een 
besluit van de raad nodig is. Ook is een richtinggevende uitspraak nodig hoe verder 
om te gaan met het zuidelijk deel van de Zilverbaan. Hiervoor zijn eerder gronden 
aangekocht.

Er zijn geen financiële gevolgen voor Veldhoven voor de aanleg van de westparallel, 
de kosten hiervoor liggen geheel bij de provincie (140 miljoen euro). Een onderdeel 
hiervan is de bijdrage van de provincie aan de aanleg van de nieuwe aansluiting op 
de A67 (13,7 miljoen euro); deze moet robuuster worden vanwege de aansluiting 
van de westparallel.
De nulplusmaatregelen kunnen rekenen op een bijdrage van 500Zo met een 
maximum van 100.000 euro uit de BDU-middelen.
Voor de gebiedsimpuls is vanuit de provincie 12 miljoen beschikbaar, terwijl alle 
maatregelen circa 25 miljoen gaan kosten. Lokale overheden en betrokken partijen 
moeten de resterende middelen bij elkaar brengen. Dit onderwerp is onderdeel van 
bestuurlijk overleg tussen partijen in de regio. Dit vraagt om keuzes, om het zoeken 
naar aanvullende financiering en om het maken van slimme combinaties van 
maatregelen.
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4d Ruimte en economie

ZILVERACKERS

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)

De gebiedsontwikkeling Zilverackers bevat de realisatie van circa 2.700 woningen, 
een groen bedrijventerrein, landschapsontwikkeling en de westelijke 
ontsluitingsroute aan de westzijde van Veldhoven (zie structuurvisie Zilverackers).

a. De Drie Dorpen
Het project staat ’on hold' en is gekoppeld aan de ontwikkelingen van Oerle-Zuid. De 
verwachting is dat in 2018 gestart kan worden met de realisatie van het eerste dorp 
Huysackers (150 woningen per jaar). Tot die tijd beperken de werkzaamheden aan 
De Drie Dorpen zich tot een minimum. Voordat de plannen opnieuw worden 
opgestart, worden de uitgangspunten getoetst aan de nieuwe actualiteit.

Binnen de gebiedsontwikkeling Zilverackers is de realisatie van het tweede en derde 
dorp, Bosackers en Schootackers, verplaatst naar 2020 en 2028. De ontwikkeling 
van beide dorpen wordt nauw bezien in relatie tot de ontwikkeling en het afzettempo 
van circa 150 woningen per jaar. De ontwikkeling van Zilverbeek blijft als 
strategische reserve in de woningbouwplanning opgenomen voor de periode ná 
realisatie van de drie dorpen dus na 2030.

b. Hoogackers
Uit marktonderzoek in 2012 bleek onvoldoende vraag naar de beoogde groene 
bedrijvigheid waarvoor Hoogackers is bedoeld. In 2013 is de actieve ontwikkeling 
van dit bedrijventerrein stopgezet. De visie op het gebied is ongewijzigd.

c. Landschapsontwikkeling
In 2013 is ook de ontwikkeling van het landschapsplan als afzonderlijk project 
beëindigd. Alle verplichte natuur- en landschapsmaatregelen (flora en fauna) worden 
parallel aan de woningbouw- en infrastructuurprojecten uitgevoerd.

d. Begraafplaats Hoge Boght
Voor de gewenste uitvaartgerelateerde voorzieningen (zoals crematorium) bij 
begraafplaats De Hoge Boght is in 2013 een openbare aanbesteding geweest. Op 12 
augustus 2013 is de koop- en planschadeverhaalovereenkomst met DELA 
Uitvaartverzorging BV ondertekend. DELA werkt nu de plannen uit en stelt een 
voorontwerp bestemmingsplan op. Realisatie vindt volgens planning plaats in 2015.

e. Oerle-Zuid
Oerle-Zuid kent een lange aanloop. Vanaf 2012 is het bestemmingsplan definitief.
Het plan biedt ruimte aan circa 300 woningen. In 2012 is er voor gekozen om het 
plan in drie fasen op de markt te brengen.

Fase I: deze fase is in 2013 bouwrijp opgeleverd. De eerste kavels zijn verkocht, 
bouwvergunningen verleend en bouwwerkzaamheden gestart. Met Kopersvereniging 
Oerle is begin 2013 een realisatieovereenkomst gesloten. Dit startersproject is met 
hulp van een gemeentelijke subsidieregeling in 2013 gestart. Land 's-Heeren heeft 
op basis van eerdere afspraken een realisatieovereenkomst voor circa 80 woningen. 
Voor de eerste helft is in 2013 de verkoop gestart en in 2014 starten de 
bouwwerkzaamheden.
Fase II: deze fase bestaat uit circa 100 woningen (inclusief kavels) in de noord- 
westhoek. In de planning zijn deze woningen klaar vanaf 2016. Met lokale bouwers 
(van Santvoort/Land 's-Heeren) zijn de plannen op de huidige markt aangepast en
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wordt een intentieovereenkomst gesloten.
Op de locatie van de voormalige KI ligt een maatschappelijke bestemming bedoeld 
voor de combinatie van wonen met zorg. In 2013 heeft ’thuis een initiatiefvoorstel 
ingediend. Het college heeft ingestemd met het voorkeursmodel en momenteel 
worden de plannen met maatschappelijke partijen uitgewerkt in een definitief 
voorstel.

Fase III: deze fase bestaat uit resterende planonderdelen (woningen zuid-west en 
twee appartementengebouwen). Deze zijn in de planning opgenomen voor 2017 en 
2018.

2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
a. Oerie Zuid: afspraken met marktpartijen voor de projectmatige woningen; als 

het huidige programma en de ambities niet marktconform zijn, dan is het nodig 
om beleid en plannen aan te passen.

b. De Drie Dorpen: staat op dit moment 'on hold'. Aan de orde komen het 
monitoren van de woningmarkt (evalueren Oerle-Zuid);ontwikkelstrategie; 
bestemmingsplanprocedures; afspraken met externe partijen vanwege 
bouwclaims. Binnen de Drie Dorpen zijn gronden aangekocht van twee kwekers. 
Hierbij zijn onder andere afspraken gemaakt over verplaatsing.

c. Hoogackers: staat op dit moment 'on hold'.
d. Landschapsontwikkeling (inclusief uitbreiding begraafplaats): begin 2014 zal voor 

de begraafplaats een procedure voor het bestemmingsplan doorlopen worden.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de woningmarkt over de volle 
breedte op korte én lange termijn. Aannemelijk is dat de looptijd van locaties voor 
woningbouw én voor bedrijven toeneemt. Hierdoor wordt ook de financiering van 
deze locaties (rente) een belangrijke factor. Deze factor is onder andere aanleiding 
geweest om Zilverackers Algemeen, Landschapsplan en Hoogackers te beëindigen. 
Bovendien is de opbrengstverwachting de laatste jaren flink naar beneden bijgesteld. 
Voor Oerle-Zuid en De Drie Dorpen is het de uitdaging om deze locaties minimaal 
kostendekkend te ontwikkelen. Op dit moment zijn niet alle exploitaties positief door 
onder meer de extra verlaging van de grondprijs met 50Zo. In de risicoparagraaf van 
de begroting is aandacht gevraagd voor zowel Oerle-Zuid als de Drie Dorpen als de 
marktsituatie niet verbetert. Hopelijk geeft de grondprijs een extra stimulans. We 
houden een vinger aan de pols en zullen de raad regelmatig informeren. Naast het 
resultaat op de BGE wordt vanuit de nieuwbouwontwikkelingen een bijdrage 
geleverd aan de voorziening bovenwijkse infrastructurele voorzieningen. Voor Oerle- 
Zuid is dit 2,9 miljoen euro, voor de Drie Dorpen circa 13,1 miljoen euro. 
Begraafplaats de Hoge Boght kent, na realisatie, een positief resultaat van ongeveer 
0,6 miljoen euro en een afdracht aan BOVO van 85.000 euro.
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4e Ruimte en economie

Detailhandelsstructuurvisie

i Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Op 26 november 2013 heeft de raad geadviseerd het voorstel 'Actualisatie 
Detailhandelsstructuurvisie' niet te agenderen voor besluitvorming op 17 december 
2013. Er komt een nieuw voorstel op basis van het rapport van BRO en aanvullende 
onderzoeken naar koopstromen en levensvatbaarheid van het Citycentrum en de 
wijkwinkelcentra. De basis van het aanvullend onderzoek vormt de Wijkatlas. Dit 
aanvullende onderzoek wordt voor het zomerreces 2014 aan de raad voorgelegd.

2 Wat gaat er spelen de komende 4 jaar?
Voor welke keuzes en dilemma's staan we?
In de toekomst zijn er minder m2 detailhandel nodig. Alle centra in stand houden is 
niet mogelijk. De Detailhandelsstructuurvisie kiest voor het Citycentrum als 
hoofdwinkelcentrum en voor drie wijkwinkelcentra: Mira, Kromstraat en Heikant. Het 
voorstel tot vaststelling van de detailhandelsstructuurvisie wordt volgens de huidige 
planning nog voor de zomervakantie aan de raad kunnen voorgelegd.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
Er zijn geen financiële gevolgen. De verkleuring van de wijkwinkelcentra waar niet 
meer op ingezet wordt, moet door de markt worden opgepakt. Omdat er op basis 
van de Detailhandelsstructuurvisie geen winkels worden wegbestemd, leidt dit niet 
tot planschade.
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4f Ruimte en economie

Runport A2

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
In 2012 heeft het college een geactualiseerde versie van het Masterplan De Run 
vastgesteld. De strategie van dit masterplan 2.0 legt de focus op vier onderdelen:
1. Vasthouden aan het hoge ambitieniveau uit Masterplan 1.0 en de ambities 

van Brainport Avenue.
2. Profileren van bedrijventerrein De Run als modern en dynamisch 

bedrijventerrein; hoogwaardige locatie voor health technology, high 
technology en aanverwante maakindustrie.

3. Van actieve grondpolitiek naar stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de 
markt, zoals de initiatieven van ASML en HTP.

4. Optimaal inzetten van beschikbare subsidies voor De Run en het beschikbaar 
houden van het gezamenlijk investeringskapitaal van de BOM Bedrijfslocaties 
BV en de gemeente.

Ook is een samenwerkings- en participatieovereenkomst gesloten tussen gemeente, 
de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het VOC. Deze overeenkomst 
kent een looptijd tot en met 2020 en garandeert de beschikbaarheid van externe 
investeringsmiddelen voor de herstructurering/revitalisering van De Run.

Runport A2 bestaat uit drie plandelen: Run 1000 (bestaande ondernemers), Run
1000 (ontwikkellocatie voor icoon) en Run 2000. Met de ondernemers op Run 1000 
is overlegd om te komen tot een meer hoogwaardige invulling van het openbaar 
gebied (parkeren en groen). Ook wordt een aparte in- en uitgang gerealiseerd op de 
Kempenbaan. Voor Run 1000 is in de planvorming uitgegaan van het realiseren van 
een icoon-gebouw. Door de huidige marktomstandigheden zijn deze plannen 
bevroren en is een extra financiële voorziening getroffen. Voor het deelgebied Run 
2000 is de realisatie getemporiseerd. Er wordt geen actieve ontwikkeling 
nagestreefd, er is bewust gekozen voor het aanleggen van een nieuwe 
ontsluitingsweg en een groene inrichting.
Diverse subsidiegevers hebben middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling 
van Brainport Avenue, waarvan ook de ontwikkeling van De Run deel uitmaakt.

2 Wat gaat er spelen de komende 4 jaar?
Voor welke keuzes en dilemma's staan we?
4 Met de ondernemers van Run 1000 worden de mogelijkheden voor een 

verbetering van de openbare ruimte uitgewerkt.
4 De integrale gebiedsontwikkeling van Run 1000 moet met vastgoedeigenaren 

verder bekeken worden. Er zijn marktinitiatieven.
4 De inrichting van Run 2000 moet worden gerealiseerd: grondverwerving, aanleg 

van een nieuwe ontsluitingsweg (via Run 4200) en opwaardering van de 
openbare ruimte. Met particuliere grondeigenaren het ontwikkelpotentieel van 
deze locatie in beeld brengen.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
De BOM heeft een investeringsbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
herstructureringsprojecten op De Run. Voorwaarde is gemeentelijke cofinanciering 
onder een 40-60 verhouding. Dit betekent dat de gemeente voor 3,75 miljoen euro 
zou investeren in gezamenlijke projecten. De investeringen worden via een 
bouwgrondexploitatie ingezet en zoveel mogelijk 'terugkerend' gemaakt, zodat het 
kapitaal weer opnieuw voor projecten op De Run kan worden ingezet.

27



In het project Runport A2 (deelgebied De Run 2000) heeft de BOM 1,0 miljoen euro 
(40Zo) geïnvesteerd. De gemeente heeft meer dan 1,5 miljoen euro (60Zo) 
gereserveerd via de bouwgrondexploitatie/voorziening. Op dit moment is het restant 
investeringskapitaal van de BOM: 1,5 miljoen euro (400Zo). Wil de gemeente hier 
aanspraak op kunnen maken, dan zal ze in de komende jaren minimaal 2,25 miljoen 
euro (60Z) beschikbaar moeten maken voor herstructureringsprojecten op De Run.
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4F Ruimte en economie

Verblijfsgebied 't Look

i Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)

Het verblijfsgebied 't Look wordt in vier deelgebieden heringericht. De verwachte 
looptijd van het totale project is ingeschat op circa zes jaar. Doel van de 
herinrichting is het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. Hierbij staat 
voorop het behouden en herstellen van het karakter van de wijk, in samenspraak 
met bewoners en andere belanghebbenden.

Duurzaamheid komt tot uiting door het afkoppelen van het regenwater en dit met 
een gescheiden rioolstelsel af te voeren, het toepassen van duurzame verlichting 
(LED) en het aanleggen van minder m2 verharding waardoor er minder 
onderhoudskosten zijn. Toekomstbestendigheid komt tot uiting door het aanbrengen 
van een logische verkeersstructuur met voldoende parkeergelegenheid en het 
creëren van veilige groene gebieden voor spel, sport en ontmoeting.

De raad heeft een krediet van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 
herinrichting. Echter gezien de bezuinigingen heeft de portefeuillehouder toegezegd 
te proberen de kosten terug te brengen naar 10 miljoen euro. Daarnaast is de 
looptijd van het project opgerekt, met een gunstig effect op de huidige 
meerjarenbegroting.

2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?

De komende vier jaar zullen vooral de eerste twee tot drie gebieden aan bod komen. 
Het college zal de planontwikkeling van het eerste gebied, ten noorden van de 
Ambachtslaan, voorjaar 2014 ter inzage leggen. Voor het plangebied ten noorden 
van de Ambachtslaan staat realisatie van de eerste fase gepland eind 2014. 
Bestuurlijke keuzes en dilemma's bestaan onder andere uit eventuele bezwaren die 
bewoners of andere belanghebbenden indienen.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?

De opzet van de planontwikkeling is om binnen het taakstellend budget (zoals de 
raad heeft vastgesteld) de plannen te realiseren. Als er onverwachte (financiële) 
tegenvallers zijn, zullen we de raad zo snel mogelijk informeren. Planmatige 
aanpassingen worden dan overwogen om binnen het budget te blijven.
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4G RUIMTE EN ECONOMIE
Grondexploitatie

i Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Met het grondbeleid heeft de gemeente invloed op de realisatie van doelstellingen van 
gebiedsontwikkeling en de beleidsterreinen die daarmee verband houden, zoals verkeer en 
vervoer, cultuur, welzijn, onderwijs, sport, recreatie en natuur, volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en milieu. Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op onze financiële situatie. De 
kosten en de opbrengsten van gebiedsontwikkeling en de hiermee samenhangende risico's zijn 
van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Gebiedsontwikkeling vindt voornamelijk plaats in de vorm van:
4 Bouwgrondexploitatie (BGE);
4 Investeringen bovenwijkse voorzieningen (BOVO-investeringen);
4 Investeringen grote werken;
4 Principeverzoeken.

De economische crisis, en daarmee de veranderende markt voor woningen en bedrijven, heeft 
ingrijpende gevolgen voor de resultaten van de bouwgrondexploitaties. De investeringen en de 
opbrengsten van diverse projecten zijn een aantal jaren doorgeschoven, enkele projecten tot 
na de planningsperiode van de begroting 2014-2017. Verliezen die bij de grondexploitatie zijn 
ontstaan, zijn ten laste gebracht van de algemene gemeentelijke middelen.
De projectenportefeuille voor gebiedsontwikkeling is opnieuw geanalyseerd om adequaat in te 
kunnen spelen op de ontstane situatie en nadelige gevolgen te beperken. Voor de begroting 
2014 en de jaarrekening 2013 zijn nieuwe berekeningen gemaakt van zowel de 
bouwgrondexploitaties (BGE), de projecten Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO) als de Reserve 
Grote Werken. Per project is gezocht naar verbeter- en optimalisatiemogelijkheden.
Belangrijke mogelijkheden zijn verdergaande besparingen door verbetermaatregelen en het 
doorschuiven en faseren van investeringen.

2 Wat gaat er spelen de komende 4 jaar?
Voor welke keuzes en dilemma's staan we?
Het aantal particuliere kavels is nu beperkt. Een belemmering is dat veel geïnteresseerden 
moeilijk hun huidige woning verkocht krijgen. Projectmatige bouw is op kleine schaal nog wel 
mogelijk en begint weer aan te trekken. De prijzen van zowel bestaande bouw als nieuwbouw 
dalen nog steeds, veel minder dan waarop was gerekend.

De verkoop van bedrijfskavels verloopt nog steeds moeizaam. We houden rekening met een 
lange realisatietermijn van bedrijventerreinen. Uit recent onderzoek in het stedelijk gebied 
Eindhoven blijkt dat de huidige prijzen voor bedrijfsgrond nog steeds marktconform zijn. De 
uitgifte van bedrijventerreinen is getemporiseerd en mede afhankelijk van initiatieven vanuit 
de markt. De verlaging van de grondprijs met 50Zo per 1 april 2014 geldt nu ook voor 
bedrijfsgrond. De grondprijs valt daarmee nog net binnen de bandbreedte van 
marktconformiteit (onderzoek STEC-groep).
Door een vervolg op het aanvalsplan en het faciliteren van een ’denktank' proberen we samen 
met ontwikkelaars, woningcorporaties, banken en makelaars de markt maximaal te 
mobiliseren. Een werkgroep uit de denktank werkt momenteel de ideeën verder uit.

Woningbouwlocaties (exclusief Zilverackers)
In 2014 worden de projecten Noordrand Meerstraat en Oerle-Zuid verder uitgevoerd. Met het 
project Meerstraat vindt er een stedenbouwkundige afronding plaats van het noordelijke deel 
van Veldhoven. Diverse deelprojecten, zoals JOVO en Reeburgh, zijn in aanbouw. Ook de 
planvorming voor de locaties Kemphaan en Muijderman zijn in vergevorderd stadium en
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kunnen snel in uitvoering genomen worden.
Slot Oost en Leuskenhei zijn opnieuw in de markt gezet en lijken kansrijk op de langere 
termijn. Voor het project De Plaatse zijn de nadere voorwaarden voor ontwikkeling inmiddels 
in een overeenkomst vastgelegd.
De projecten Koningshoeven en Kasteel Zuyderwijck hebben onvoldoende marktpotentie.
Beide projecten zijn uit de markt genomen. Voor de nabije toekomst wordt naar alternatieve 
mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling gekeken samen met marktpartijen.

Bedrijventerreinen (exclusief Runport A2)
Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en regionale 
bedrijven. In afstemming met de regiogemeenten is de fasering van het bedrijventerrein 
aangepast. De vraag naar kavels is de afgelopen jaren gestagneerd. De stedenbouwkundige 
randvoorwaarden zijn voor een deel van het terrein aangepast, waardoor het bedrijventerrein 
ook mogelijkheden kan bieden voor kleinere bedrijven. De bouwgrondexploitatie is gewijzigd in 
de fasering en loopt nu door tot na 2030.

Bedrijventerrein Zandven is ingericht voor de realisatie van woon-werkkavels. In Veldhoven is 
in de afgelopen periode geen belangstelling geweest voor dit terrein. De huisvesting van 
bedrijven wordt meer passend geacht op bedrijventerreinen De Run en Habraken. Zandven 
krijgt mogelijk op (middel)lange termijn deels een alternatieve invulling; dit onderzoeken we 
momenteel samen met marktpartijen.

Impuls grondverkoop woningbouw
In het bijzonder wordt stilgestaan bij de systematiek van en communicatie over grondverkoop 
voor woningbouw. Uitgangspunt is dat - naast verkoop van gemeentelijke particuliere kavels - 
ook aandacht is voor projectmatige bouw, die ontwikkelaars en woningcorporaties ter hand 
nemen. Uiteindelijk hebben zowel gemeente als ontwikkelaars hetzelfde doel: het verantwoord 
realiseren van woningbouw of bedrijfsontwikkeling op de verschillende locaties in Veldhoven. 
Communicatie over de verkoop van grond aan particulieren vindt momenteel op diverse 
manieren plaats. Door kavelpaspoorten krijgen geïnteresseerden informatie over bouwkavels. 
Algemene informatie geven we door publicaties in de (regionale) bladen en deelname aan 
(woon)beurzen. Er wordt samengewerkt met ontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars 
om zo een totaalaanbod van kavels, nieuwbouwwoningen en bestaande woningen te krijgen.

De mogelijkheden voor een gemeentelijke starterslening zijn in het voorjaar van 2013 
verlengd en verruimd. Per 1 april 2014 is de grondprijs verlaagd met 50Zo. Over de effecten van 
de verlaging van de grondprijs in de verkoop voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen 
rapporteren we in de eerstvolgende kwartaalrapportage. De volgende grondprijzen (exclusief 
BTW) zijn vastgesteld voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2015:

Woningen: prijzen 2014: prijzen 2013:

Bouwkavels:
- regulier bouwkavel
- midden categorie bouwkavel
- top categorie bouwkavel
- buiten categorie bouwkavel

C 268,00 per m2
C 307,00 per m2
C 346,00 per m2
C 385,00 per m2

C 282,00 per m2
C 323,00 per m2
C 364,00 per m2
C 405,00 per m2

Projectmatige bouw:
- grondgebonden (sociale huur en koop)
- grondgebonden midden categorie
- grondgebonden vrije sector
- grondgebonden buiten categorie
- gestapeld inclusief parkeren

C 268,00 per m2
C 307,00 per m2
C 346,00 per m2
C 385,00 per m2 
per locatie te bepalen

C 282,00 per m2
C 323,00 per m2
C 364,00 per m2
C 405,00 per m2 
per locatie te bepalen

Bedrijven:
- regulier bedrijventerrein
- zichtlocatie

C 157,00 per m2
C 181,00 per m2

C 165,00 per m2
C 190,00 per m2
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- kantoorlocatie (bvo)
Nutsbedrijven:

Groenstroken/reststroken:
- zonder bouwmogelijkheid
- met bouwmogelijkheid

Parkeren woonhofjes:

Maatschappelijke functies:
- sociaal, cultureel of maatschappelijk

- niet commercieel
- wel commercieel

- buitensportvelden

Detailhandel, horeca en leisure:

per locatie te bepalen 
C 244,00 per m2

C 90,00 per m2 
C 268,00 per m2

per locatie te bepalen 
C 256,37 per m2

C 94,00 per m2 
C 282,00 per m2

gemiddelde grondprijs van omringende woningen

C 157,00 per m2 
C 181,00 per m2 
gemiddelde kostprijs

per locatie te bepalen

C 165,00 per m2 
C 190,00 per m2 
gemiddelde kostprijs

Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen)

Gemeentelijke gronden
Gronden, deels aangekocht voor grondexploitatie, worden tijdelijk beheerd met als doel het 
realiseren van een maximaal financiële of maatschappelijke opbrengst. We onderzoeken 
alternatieve vormen van beheer of het telen van bijzondere gewassen.
De verpachting van landbouwgrond levert over het algemeen het meeste op als de 
ondernemer op het pachtperceel mest mag uitrijden en een gewas kan telen als maïs of 
vergelijkbaar. In 2012 zijn alternatieve gebruiksmogelijkheden van de gronden op Habraken 
onderzocht. Verpachting was hier niet mogelijk omdat gevestigde bedrijven op Habraken mais 
en mest niet op prijs stelden. Het inzaaien met een gewas als koolzaad (voor biodiesel) was 
niet realiseerbaar omdat er onvoldoende zekerheid bestond over de afname ervan. Momenteel 
onderzoeken we of het mogelijk is om via een beheerconstructie zonnepanelen te plaatsen of 
om opbrengsten te generen door onder andere het uitrijden van mest toch toe te staan. 
Mogelijk is er een maatschappelijke opbrengst door het toestaan van stadslandbouw, waarbij 
de voedselbank afnemer wordt van de geteelde gewassen.

Gemeentelijke panden
Gemeentelijke panden die zijn aangekocht voor gebiedsontwikkeling maar behouden kunnen 
blijven, worden momenteel verkocht. Relatief snel zijn al enkele panden verkocht en ruim tien 
andere panden komen binnenkort in de verkoop. De verkoop wordt verzorgd door derden.

De rekenkamercommissie heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de beheerwijze van 
gemeentelijke gebouwen. De raad heeft de aanbevelingen om te komen tot een beter 
gebouwenbeheer, overgenomen. Binnenkort volgt opnieuw informatie over de stand van zaken 
en de concrete acties die in 2013 ondernomen zijn. Hierbij worden ook de panden betrokken 
die buiten de bouwgrondexploitatie vallen en ook in eigendom blijven van de gemeente.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
Op basis van de huidige inzichten is in 2013 een toevoeging aan de algemene reserve gedaan 
van 7.500.000 miljoen euro door een tussentijdse winstneming uit de BGE Noordrand 
Meerstraat. Verder zijn in 2013 de volgende bouwgrondexploitaties afgesloten:
4 911300 WOB terrein Dorpstraat 
4 913500 Zilverackers Hoogackers 
4 917100 Herontwikkeling 't Look-oost

In de jaarrekening 2013 worden de definitieve resultaten van deze plannen verantwoord.

Door de economische crisis zijn niet alleen verschuivingen in de planning aangebracht maar zijn 
ook de resultaten bijgesteld. De bouwgrondexploitaties zijn aangepast, rekening houdend met de 
laatste versie van het woningbouwprogramma per 1 januari 2014 en de planning voor uitgifte
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van bedrijfskavels. Voor de begrotingsperiode wordt het volgende resultaat verwacht.
Afdracht Bovenwijkse Voorzieningen
Per BGE is beoordeeld of een afdracht aan Bovenwijkse Voorzieningen (BoVo) meegenomen 
wordt. Hierbij wordt een bepaalde rekeneenheid gehanteerd in de vorm van een afdracht per 
woningequivalent. Hierbij zijn bedrijven, winkels en kantoren omgerekend naar 
woningequivalenten. Het bedrag per woningequivalent in de jaarrekening 2013 bedraagt 
gemiddeld C 8.279,-. In onderstaand overzicht staat per BGE hoeveel deze bij de jaarrekening 
2013 heeft gestort in de Voorziening BoVo:

Project- Naam project 
nummer

Bedrag gestort in 
voorziening BoVo 2013

905500 Zilverackers Oerle-zuid -71.000
908200 Habraken -390.000
908500 Zilverackers De Drie Dorpen 2.902.841
910000 Koningshoeven -339.000
911100 Kasteel Zuyderwijck -186.846
911800 Noordrand Meerstraat 298.000
913000 Noordrand Zandven -120.000

650145-39723 Zandoerleseweg 23 - Schippers 7.511
650145-39735 Zandoerleseweg 33 - Theeuwes 35.648
650145-39746 Taaghofong. - Renders 8.912
650145-39748 Berkt 94 - Verouden 8.912

Totaal 2.154.978

In totaal hebben de BGE's (inclusief principeverzoeken) een bedrag van C 2.154.978 gestort in 
de voorziening BoVo.

Afgesloten bouwgrondexploitaties in 2013
Onderstaande complexen zijn tijdens de jaarrekening 2013 afgesloten:
4 911300 WOB terrein Dorpstraat (NIEG)
4 913500 Zilverackers, Hoogackers (NIEG)
4 917100 Herontwikkeling 't Look-oost

In onderstaand overzicht wordt weergegeven met welk resultaat de bovenstaande 
bouwgrondexploitaties zijn afgesloten bij de jaarrekening 2013. Alle onderstaande BGE's zijn niet 
doorgegaan en daarom wordt de boekwaarde afgeboekt via onderstaande wijze:

Project- Naam bouwgrondexploitatie 
nummer

IEG/
NIEG

Boekwaarde T.l.v. voorziening
31-12-2013 verlieslatend complex

Marktwaarde grond 

naar de balans
Afboeken 

t.l.v. risicoreserve

911300 WOB-terrein Dorpstraat
913500 Zilverackers Hoogackers
917100 Herontwikkeling 't Look-oost

NIEG
NIEG
IEG

402.644
7.678.314

8.309

184.840
1.969.617

0

0
1.200.750

0

217.80
4.507.94

8.30

14
\7
9

Totaal 8.089.267 2.154.457 1.200.750 4.734.060

In totaal wordt een bedrag van ruim 8,1 miljoen euro afgeboekt, waarvan al een bedrag van 2,2 
miljoen euro als verlieslatend complex is opgenomen. Daarnaast wordt 1,2 miljoen euro op de 
balans geactiveerd als marktwaarde van grond. Resteert een bedrag van 4,7 miljoen euro dat 
afgeboekt wordt op de risicoreserve.

Tussentijdse winstnemingen
Bij de jaarrekening 2013 heeft een toevoeging aan de algemene vrije reserve plaatsgevonden 
van 7.500.000 euro door een tussentijdse winstneming uit de bouwgrondexploitatie Noordrand 
Meerstraat (911800).

Verlieslatende complexen
In onderstaand overzicht staat welke bouwgrondexploitaties met een negatief eindresultaat 
worden afgesloten en waarvoor een voorziening verlieslatend complex wordt opgenomen. Ook 
wordt weergegeven welk verlies (in een eerder stadium) bij de jaarrekening 2012 werd 
verwacht. Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter 
grootte van dit volledige verlies.
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VerschilProject- Naam bouwgrondexploitatie IEG/ De bij de jaarrekening 2012 De bij de jaarrekening 2013 
nummer NIEG opgenomen voorziening opgenomen voorziening

verlieslatend complex verlieslatend complex
905500 Zilverackers Oerle-zuid IEG 0 -348.114 -348.114
908500 Zilverackers De Drie Dorpen IEG -5.210.548 0 5.210.548
908900 De Plaatse IEG -422.324 -417.103 5.221
910000 Koningshoeven IEG 0 -49.378 -49.378
910200 Run 2000 IEG -3.032.281 -2.849.716 182.565
911300 WOB terrein Dorpstraat NIEG -184.840 0 184.840
913400 Alm-Phoeniks IEG -133.126 -141.677 -8.551
913500 Zilverackers Hoogackers NIEG -1.969.617 0 1.969.617

Totaal -10.952.736 -3.805.988 7.146.748

Het totaalbedrag aan voorziening verlieslatende complexen bedraagt C 3.805.988,- in de 
jaarrekening 2013.

Bovenstaand resultaat van de BGE's leidt tot een beeld dat er van 2018 tot en met 2030 vanuit 
de bouwgrondexploitatie minder dan gebruikelijk financiële ruimte zal zijn voor toevoegingen aan 
de algemene reserve. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de financiële resultaten in de tijd 
naar achteren geschoven.
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5 MILIEU EN DUURZAAMHEID

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Elke gemeente draagt bij aan de Europese doelen voor Nederland op het gebied van 
klimaat en duurzaamheid. Veldhoven is een ambitieuze gemeente; we bezetten de 
negentiende plaats op de landelijke duurzaamheidsmeter per maart 2014 (van 102 
gemeenten). Regionaal zijn vooral Helmond en Eindhoven ook actief op dit gebied.
De Veldhovense ambities zijn verwoord in het 'Klimaatbeleid 2.0' en het 
Milieubeleidsplan:
4 20Zo CÜ2-reductie in periode 2008-2020;
4 Opwekken van duurzame energie: 20Zo in 2020;
4 Jaarlijks 20Zo reductie energieverbruik gemeentelijke gebouwen.

Veldhoven geeft als gemeente het goede voorbeeld en richt zich daarnaast op haar 
inwoners, bedrijven, gebouwbezitters (zowel particulier als zakelijk) en nieuwbouw. 
Hier meten we het hoogste CÜ2-uitstoot en is dus het meeste resultaat te behalen. 
Actuele projecten zijn:
4 Energiemanagement gemeentelijke gebouwen;
4 'Veldhoven bespaart energie', een keten van bedrijven die zich richten op 

verduurzaming van particuliere woningen (onder andere door samen in te 
kopen);

4 Üprichten lokale energiecoöperatie in samenwerking met Morgen Groene Energie.
Doel is om particulieren te bewegen duurzame energie op te wekken;

4 Duurzame aanpak door gesubsidieerde instellingen.

We hebben weinig mogelijkheden om dwingend maatregelen op te leggen. De 
aanpak richt zich daarom vooral op informeren en verleiden, en dat gedurende een 
langere tijd.

Afval en grondstoffen
Begin 2013 heeft de raad het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016 
vastgesteld. Doel is 40Z minder restafval in 2016 en dus meer hergebruik van afval. 
Met een inzamelproef in Meerveldhoven en Zeelst testen we of dit haalbaar is door 
een nieuwe manier van afval inzamelen. Deze proef loopt tot 1 oktober 2014 en 
wordt dan geëvalueerd. Evaluatie vindt eind dit jaar ook plaats voor de tarieven voor 
de milieustraat.

Alle gemeenten in Nederland worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het 
sorteren en desgewenst vermarkten van het plastic verpakkingsafval. Tot die tijd 
gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van Nedvang (producenten en importeurs 
verpakkingen). Net als de andere regiogemeenten zien wij deze 
verantwoordelijkheid als een kans voor een afvalloze samenleving. Alle gemeenten 
hebben namelijk een manifest getekend dat zij in 2020 nog maar 5Z restafval 
willen. Inmiddels is hiervoor gestart met een (gezamenlijke) marktconsultatie.

Samenwerking
De samenwerking binnen de regio Eindhoven op het gebied van milieu/afval vindt 
niet meer onder de vlag van het SRE plaats (zie ook hoofdstuk 7). De samenwerking 
wordt op sub-regionaal niveau voortgezet. De wijze waarop wordt momenteel per 
onderwerp uitgewerkt. In de praktijk moet blijken hoe de nieuwe werkwijze precies 
verloopt.
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2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
De route naar een duurzaam Veldhoven in 2030 blijft het belangrijkste uitgangspunt.

Het kabinet sloot in 2013 een energieakkoord met onder meer werkgevers, 
vakbonden en milieuorganisaties om een grote stap te zetten naar het gebruik van 
volledig duurzame (hernieuwbare) energie in 2050. Ook gemeenten leveren hun 
bijdrage onder andere op het gebied van windmolens en renoveren van woningen 
(energielabels, isolatie, zonnepanelen). In 2014 worden onderdelen van het 
Energieakkoord landelijk uitgewerkt. Hieruit moet blijken welke taken er bij 
gemeenten komen te liggen. Lokaal moet dit dan uitgewerkt en ingevuld worden.

Eind 2015 loopt het huidige lokale Milieubeleidsplan af. Voor de periode vanaf 2016 
wordt een integraal Omgevingsbeleid opgesteld. In dit plan staan de hoofdlijnen voor 
onder meer milieu, klimaat, bouw, evenementen en handhaving. Veldhoven is één 
van de eerste gemeenten die een dergelijk integraal plan opstelt.
Bij de gemeentelijke gebouwen zijn de basisstappen gezet (duurzame maatregelen 
met korte terugverdientijd, zonnepanelen, energiemonitoring). Onderzocht moet 
worden welke vervolgstappen mogelijk zijn om de CO2-voetafdruk verder te 
verkleinen. Daarnaast zijn afval, vervoer en woningrenovatie met energiebesparende 
maatregelen onderwerpen die aandacht verdienen.

Om een verdere reductie van CO2 te realiseren bij bedrijven en particulieren, werken 
we samen met bedrijven en instellingen (zoals woningcorporatie, ZLTO en 
bedrijvenorganisaties). Daarnaast bekijken we of en hoe het mogelijk is om meer 
duurzame energie op te wekken (zon, windmolens e.d.)

Afval en grondstoffen
In het grondstoffenplan staan diverse maatregelen om te komen tot 400Zo minder 
restafval in 2016 tegen maximaal gelijke afvalkosten. Eind dit jaar zijn de 
eindresultaten bekend van de inzamelproef in laagbouw in Zeelst en Meerveldhoven. 
Op basis hiervan komt er een vervolgvoorstel. In 2014 vindt, volgens het 
grondstoffenplan, onderzoek plaats in de hoogbouw om ook daar te komen tot 
minder restafval en meer afvalhergebruik.

De marktconsultatie voor het plastic verpakkingsafval moet dit jaar leiden tot een 
besluit over het sorteren en desgewenst vermarkten van het plastic 
verpakkingsafval. Tot slot loopt op 1 februari 2017 het gewestelijk 
verwerkingscontract voor GFT-afval af. Dit biedt kansen om ons GFT-afval duurzaam 
tegen lagere kosten te verwerken met wellicht meer lokale/regionale 
werkgelegenheid.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
In 2010 is het huidige milieubeleidsplan vastgesteld. In dit plan zat een uitbreiding 
van vijf fte personeel. Vanwege bezuinigingen is daarvan bijna twee fte ingevuld.
Ook op het budget is bezuinigd (C 52.000,- in 2014 en C 64.500,- in 2015). Het doel 
van het milieubeleid is niet bijgesteld: duurzaam Veldhoven in 2030. Willen we als 
Veldhoven echt duurzaam zijn, dan zijn meer capaciteit en financiën nodig. De 
ambitie is hierbij bepalend.
Alle afvalkosten worden voor 1000Zo gedekt door de afvalstoffenheffing. Meer 
hergebruik van afval leidt tot lagere afvalkosten en dus tot een lagere 
afvalstoffenheffing. Het verbranden van restafval is namelijk duurder dan het 
hergebruiken van afval. Enkele afvalstromen leveren zelfs geld op; de verwachting is 
dat dit toeneemt door de wereldwijde schaarste van grondstoffen.
Inmiddels is een nieuw verwerkingscontract afgesloten voor de verwerking van het 
restafval ná 1 februari 2017. Het verwerkingstarief per 1-2-2017 ligt aanzienlijk 
lager dan het huidige verwerkingstarief.
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6 Veiligheid

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Veldhoven is over het algemeen een veilige gemeente. Dit vergt continue aandacht 
binnen alle gemeentelijke beleidsvelden. Omdat veiligheid niet gebonden is aan 
organisatie- en gemeentegrenzen, werken we intensief samen met lokale, regionale 
en landelijke partners. In 2013 heeft de rekenkamercommissie (RKC) onderzoek 
gedaan naar de wijze waarop de gemeente Veldhoven invulling geeft aan veiligheid. 
Hierbij ging de aandacht vooral uit naar het thema 'Veilige woon- en leefomgeving'.
De raad heeft besloten om de aanbevelingen uit het RKC-rapport 'Veiligheid: Dat 
doen we samen!' op te volgen. In 2014 wordt de nieuwe kadernota integrale 
veiligheid voor de periode 2015-2018 voorbereid. Op dit moment maken we 
daarvoor de veiligheidsanalyse. Op basis daarvan wordt de raad voor de zomer 
geconsulteerd over de veiligheidsprioriteiten. Na de zomer zal de kadernota worden 
voorgelegd.

Proeftuinaanpak multiproblem gezinnen
Veldhoven is één van de vier Nederlandse proeftuingemeenten voor het landelijke 
programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen. In december 2013 is besloten door te 
gaan met het programma. Doel van het programma is een meer volwaardige positie 
van deze groep op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de samenleving; gebaseerd 
en gericht op normalisatie in de relatie tussen Roma onderling, met hun directe 
omgeving en met instanties en voorzieningen.

De integrale aanpak in Veldhoven is een aanpak waarin handhaven en perspectief 
bieden hand in hand gaan. Er is geen eenzijdige focus op gezinsproblematiek, 
handhaven, zorg en participatie-activiteiten; alle acties en activiteiten zijn onderling 
afgestemd. In fase 2 wordt de aanpak in Veldhoven verdiept, verbreed, verspreid en 
geborgd.
De ervaringen en inzichten uit de eerste fase blijken ook interessant voor de 
benadering van andere groepen die een grote afstand hebben tot de samenleving en 
die 'bemoeienis van buiten', hoe goed bedoeld vaak ook, bewust op afstand houden.

Samenwerking
Nationale Politie
De politieorganisatie gaat van 25 regionale politiekorpsen en één landelijk korps 
naar één nationale politieorganisatie met tien regionale eenheden. Deze regionale 
eenheden worden weer onderverdeeld in 43 districten en 167 basisteams. De 
gemeente Veldhoven valt - samen met Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, 
Reusel-De Mierden en Waalre - onder het basisteam De Kempen. Binnen de acht 
gemeenten in basisteam De Kempen is het doel tot een eenduidige beleidsvorming 
te komen.

Regio
De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgedragen aan de 
Veiligheidsregio. De komende periode wordt gewerkt aan het duidelijk definiëren van 
de dienstverlening en de financiële consequenties daarvan.

De organisatiestructuur van het Veiligheidshuis staat ter discussie. Er wordt naar een 
nieuwe organisatiestructuur en vorm van politieke en bestuurlijke 
vertegenwoordiging gezocht. Dit kan zijn: een horizontaal samenwerkingsverband 
(onderbrengen bij veiligheidsregio), een stichting (met 21 gemeenten als oprichters) 
of een gemeenschappelijke regeling.
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Veiligheid en leefbaarheid
De relatie tussen leefbaarheid en veiligheid is vooral gericht op preventie en op veilig 
leven thuis. Sociale cohesie in de buurt, gezamenlijke zorg voor elkaar en voor de 
fysieke leefomgeving dragen bij tot een hoger veiligheidsgevoel.
Zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid betekent dat mensen zich bewust zijn 
van risico's, dat ze weten wat te doen in onveilige situaties om zichzelf in veiligheid 
te brengen. Als mensen dat niet (goed) kunnen, dan betekent zelfredzaamheid dat 
ze een netwerk in de eigen omgeving kunnen inschakelen.

2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
In het komende jaar zal de raad veel beleidsstukken krijgen voorgelegd, waarin 
keuzes voor de periode 2015-2018 worden voorgesteld. De basis daarvoor vormt de 
kadernota integrale veiligheid 2015-2018. Voor de zomer wordt de raad 
geconsulteerd over de te stellen veiligheidsprioriteiten. Deze prioriteiten leggen we 
ook voor aan onze veiligheidspartners (politie en Veiligheidsregio). Na de zomer zal 
het daarop gebaseerde beleid worden voorgelegd.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
Voor de proeftuin multiproblem gezinnen (Roma) is opnieuw subsidie toegekend 
voor de periode 2014-2016, voor de inzet van externen voor de 
methodiekontwikkeling. Eind 2016 moet de nieuwe aanpak zijn ingebed in de 
reguliere werkprocessen. De subsidie is landelijk toegekend. Welk deel daarvan voor 
Veldhoven is, is nog niet bekend.

Voor de Veiligheidsregio is het uitgangspunt dat kostenverdeling plaatsvindt naar 
rato van de uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het Gemeentefonds is 
circa 800.000 euro hoger dan de kosten van brandweerzorg in 2013. Het af te 
nemen dienstenpakket van de Veiligheidsregio moet nog worden verdeeld in een 
wettelijk verplicht pakket, een collectief keuzepakket en een individueel 
keuzepakket. Afhankelijk van de verdeling en de mate waarin Veldhoven de niet 
verplichte diensten wenst af te nemen, zullen de kosten hoger of lager uitvallen, 
maar de verwachting is dat de kosten in ieder geval zullen stijgen.

38



7 Regionale samenwerking

1 Stand van zaken rondom dit onderwerp/wat zijn de ontwikkelingen?
(wat moeten onderhandelingspartners weten?)
Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker bij de gemeentelijke opgaven. 
Ontwikkelingen in economie, ruimte, mobiliteit, transities in de zorg, veiligheid en 
milieu vragen om een regionale strategie en een gezamenlijke aanpak. Door samen 
te werken, kunnen we onze lokale doelen bereiken, maar ook doelen die we alléén 
nooit kunnen bereiken. Dit is niet direct te vertalen in financiële winst, juist de 
inhoudelijke winst is het doel. Hierdoor hebben overheden, bedrijven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen de regio met succes op 
de internationale kaart gezet. Dat heeft zich de afgelopen jaren vertaald in een 
uitmuntend investeringsklimaat (zie ook de benoeming door de Financial Times tot 
regio met het beste investeringsklimaat na Londen en Helsinki). Juist dit regionale 
kader biedt een goede basis voor een sterk lokaal bedrijfsleven, een bloeiend MKB, 
aantrekkelijke woongebieden en draagvlak voor voorzieningen. Effecten die zowel 
voor de kenniswerker als voor de Veldhovenaren van groot belang zijn.

Voor de positie in de regio zijn de volgende samenwerkingsverbanden van primair 
belang:

a. MRE (21 gemeenten)
In de komende raadsperiode verdwijnt de WGR+ status van het SRE. Mede daarom 
is gekozen voor de nieuwe opzet in de vorm van de MetropoolRegio Eindhoven 
(MRE). Het is ook een goede aanleiding om de huidige manier van werken tegen het 
licht te houden en opnieuw te bekijken wat de meest effectieve vorm is. Het doel is 
de omvorming naar een compacte, servicegerichte organisatie die zich richt op de 
kerntaken van de gehele regio: economie, ruimte en mobiliteit. Het filmpje laat de 
essentie van de nieuwe MRE zien: http://youtu.be/ndrl8ZaX5is

b. Subregionale taken
De overige taken die het SRE tot 2014 uitvoerde, worden vanaf 2014 subregionaal 
opgepakt omdat dit schaalniveau beter past bij de opgaven. Het uitgangspunt is dat 
er alleen geïnvesteerd wordt in samenwerkingsvormen en onderwerpen die 
bijdragen aan het realiseren van de opgaven voor Veldhoven of aan de positie van 
Veldhoven in de regio. Het gaat daarbij om het Stedelijk Gebied, Brainport Avenue, 
materialentransitie, energietransitie, een gezonde leefomgeving, gebiedsgerichte 
economische ontwikkeling en routetaken.
Ook de samenwerking tussen de campusgemeenten is een subregionale taak, die 
eerder echter niet bij het SRE was belegd. In 2013 hebben de raden van Eindhoven, 
Helmond, Veldhoven en Best het vierjaarlijkse activiteitenprogramma van de 
campusgemeenten vastgesteld. Speerpunten zijn de internationaliseringsagenda en 
de samenwerking bij topevenementen.

c. Brainport Development
Brainport Development is het Triple Helix-samenwerkingsverband tussen overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. De opgave is het creëren van een duurzaam 
innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren en zorgt voor welvaart en 
welzijn in de regio. Daarvoor wordt ingezet op vier domeinen: People, Technology, 
Business en Basics. De focus ligt van oudsher op de sectoren High Tech Systems & 
Materials en design, maar de laatste jaren is een trend ontstaan om op steeds meer 
sectoren in te zetten. Het is zaak om de focus weer echt te richten op de 
oorspronkelijke twee sectoren die voor de regio, en dus voor Veldhoven, van belang 
zijn. De toegevoegde waarde van Brainport Development zit vooral in de bijdrage
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van bedrijfsleven en kennisinstellingen (feitelijke activiteiten en gedegen kennis). De 
rol van de overheid is faciliterend (organisatie en financiën).

d. Samenwerking met Best
Op 28 augustus 2012 hebben Best en Veldhoven een convenant gesloten om samen 
te werken. Het doel van de samenwerking is met name gericht op een effectievere 
en efficiëntere dienstverlening aan onze burgers en het verhogen van de duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers.
Specifiek voor de bedrijfsvoering heeft de gemeenteraad op 25 juni 2013 
commitment gegeven voor een ontwikkeltraject dat op den duur leidt tot de 
gelijkschakeling van de bedrijfsvoering van Best en Veldhoven.

2 Voor welke keuzes en dilemma's staan we de komende 4 jaar?
De komende vier jaar moet de positie van de regio verder uitgebouwd en verankerd 
worden. Regionale problemen kunnen immers het beste worden opgelost op 
regionale schaal. Ook de betrokkenheid bij nationale opgaven heeft de grootste kans 
van slagen als we dat als Brainport Regio gezamenlijk doen. De rol van de 
afzonderlijke gemeenten is daarbij cruciaal. Door elkaar te vertrouwen in de regio, 
kunnen we efficiënt werken aan het behalen van gezamenlijke doelen. Daardoor 
blijft er genoeg capaciteit over om zelfstandig de lokale doelen te verwezenlijken, 
met oprechte aandacht voor onze inwoners, bedrijven, instellingen en vrijwilligers.

a. MRE
In 2014 werken we voor het eerst met halfjaarlijkse raadsbijeenkomsten, om 
raadsleden zo meer te betrekken bij de dilemma's van de regio. De gemeenteraden 
wordt verder gesuggereerd om een eigen debat te organiseren over de positie van 
hun gemeente in de omgeving. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van de 
regionale agenda 2015-2018 met de toekomstvisie voor de regio. Deze regionale 
agenda wordt jaarlijks voorgelegd aan alle gemeenteraden, waardoor beïnvloeding 
van het regionale programma mogelijk is.

b. Subregionale taken
Bestuursconvenant Stedelijk Gebied
In 2014 worden verdere afspraken gemaakt in de regionale afstemming van de 
grondprijsmethodiek. Dat geldt voor werklocaties en voor sociale woningbouw. Net 
als voor bedrijventerreinen en kantoren in 2013 is gebeurd, komt er in 2014 
regionale afstemming van fasering van woningbouwlocaties. Hieraan conclusies 
verbinden, vraagt van de regiopartners - en dus ook van de gemeenteraden - 
vertrouwen in elkaar en de durf om los te laten. Het kan een cruciaal signaal zijn 
voor het slagen van regionale samenwerking zonder dat herindeling nodig is. Juist 
het besef dat we ook nodig hebben in de regio om onze lokale doelen te behalen, is 
de sleutel tot succes.

Brainport Avenue
Voor Veldhoven gaat het om de realisatie van het westelijk gedeelte van de 
Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67. Een goede projectplanning is 
cruciaal vanwege de subsidierelatie. Zonder subsidie zijn deze ingrepen voor 
Veldhoven immers niet haalbaar. Verder zetten we in op een goede fietsverbinding 
tussen ASML en de High Tech Campus met een aansluiting op de slowlane. Beide zijn 
belangrijke schakels in het bereikbaarheidsnetwerk van Veldhoven en de regio.

Gebiedsgerichte economische ontwikkeling
Veldhoven is samen met onder andere Eindhoven nog niet akkoord met de verdeling 
van de kosten. Als keuzes nodig zijn op basis van het taakstellend budget, dan is dit 
een onderwerp met minder grote effecten voor Veldhoven lokaal. Het vaststellen van 
het plan van aanpak moet plaatsvinden vóór 1 juli 2014.
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Bij de materialentransitie, energietransitie en gezonde leefomgeving is de uitdaging 
om een werkwijze te vinden waarin (de meeste) regiogemeenten zich kunnen 
vinden. Met de samenwerking wordt invulling gegeven aan de vermindering van 
restafval tot 400Zo in 2016. Afhankelijk van de resultaten van proeven kiest de 
gemeenteraad over de manier van afvalinzameling en -verwerking. Bij het streven 
naar minder energieverbruik worden samen met doelgroepen de mogelijkheden 
bekeken. De gezonde leefomgeving gaat vooral over voortzetting van taken op het 
gebied van lucht, geluid en externe veiligheid.

c. Brainport Development
Ieder voorjaar worden het strategisch raamwerk voor het jaarplan (het 
meerjarenplan vierjaarlijks) en actuele thema's zoals (her)positionering, 
toekomstscenario's en internationale agenda geactualiseerd. In het najaar stelt het 
Stichtingsbestuur het conceptjaarplan vast (meerjarenplan vierjaarlijks). Hiertoe 
wordt de gemeenteraden om advies gevraagd. Minimaal één keer per jaar krijgen de 
gemeenteraden een uitnodiging van Brainport Development voor een update van de 
activiteiten en de visie voor de toekomst.

d. Samenwerking Best Veldhoven
In oktober 2013 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de 
samenwerkingsonderwerpen. De samenwerking kan per onderwerp verschillen. Van 
alleen kennis delen en 'netwerk'-gerichte samenwerking tot samenvoeging. 
Afhankelijk van het onderwerp en de uitwerking zijn keuzes nodig.

3 Welke financiële gevolgen zijn er?
De financiële gevolgen van de transformatie van het SRE zijn inzichtelijk gemaakt in 
het raadsbesluit over de herziene begroting (11 februari 2014). In de herziene 
begroting is voor 2014 een inwonerbijdrage opgenomen van C 10,38 per inwoner.
Dat is een verlaging van C 2,68 ten opzichte van de primaire begroting 2014. Voor 
de jaren 2015 t/m 2017 is een verdere verlaging van de inwonerbijdrage voorzien 
naar C 9,21 per inwoner.

De exacte gevolgen van de subregionale taken zijn nog niet inzichtelijk, want nog 
niet alle taken zijn voldoende uitgewerkt. De besparing op de inwonerbijdrage blijft 
het kader voor de subregionale samenwerking. Het is een uitdaging om alle taken 
binnen dit budget een plek te geven. Het is niet uit te sluiten dat er keuzes gemaakt 
moeten worden.
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gemeente Veldhoven
Informatienota raad

Concept economische visie 'De economie trekt aan...jou'

Voor vragen

Email: Robbert.Speksniider@veldhoven.nl I Paul.Kersten@veldhoven.nl 
Datum B en W: 15 december 2015 
MyCorsa: 15bs00917

Kennisnemen van

Concept economische visie 'De economie trekt aan...jou'

Inleiding

In het voorjaar van 2015 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe 
economische visie. Deze vervangt de huidige nota economisch beleid, vastgesteld in 
februari 2007. Gelet de maatschappelijke ontwikkelingen heeft u besloten in het 
eerste kwartaal van 2016 een discussie over de kerntaken van de gemeente te 
voeren. Afgesproken is om in de maanden voorafgaand aan de kerntakendiscussie 
geen nieuw beleid ter vaststelling aan te bieden. De richting van de economische visie 
tekent zich echter al wel af. Daarom leggen wij u deze concept visie voor, als input 
voor uw kerntakendiscussie.

Kernboodschap

De concept economische visie 'De economie trekt aan...jou' ter kennisname mee te 
nemen in de kerntakendiscussie.

Vervolg

Naar aanleiding van de kerntakendiscussie zal deze conceptvisie al dan niet worden 
aangescherpt, waarna deze ter vaststelling aangeboden zal worden.

Communicatie en samenspraak

Voor het opstellen van deze conceptvisie zijn een tweetal externe 
samenspraakbijeenkomsten georganiseerd.

Bijlagen

Conceptvisie 'De economie trekt aan...jou'
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15 december 2015

De economie trekt aan...jou! 
Onder deze titel is in de eerste helft 
van 2015 het traject in gang gezet 

om te komen tot deze economische 
visie Veldhoven. Er staat exact waar 

economie over gaat; jíj bent 
onderdeel.

Of je nu ondernemer bent, werkt bij 
een Veldhovense bedrijf, voor de 

klas staat of bij een 
overheidsinstelling aan de slag bent:

samen maken we de economie. 
Zelfs al doe je nu nog niet mee; de 

economie trekt ook aan jou.

Vanuit de ‘samen’ 
gedachte is ook het 

proces vormgegeven.
Iedereen die iets met het 

onderwerp van doen 
heeft, heeft de kans 
gekregen om mee te 

denken.
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Voor je zie je nu de economische visie van de gemeente 
Veldhoven. Dit is een visie op hoofdlijnen en is opgebouwd uit 
een vijftal overkoepelende thema's. De visie is daarmee niet in 

beton gegoten. Met het verstrekken van de tijd zal de visie 
namelijk ‘mee blijven bewegen’ met de maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen die zich voordoen. De wereld is 

tenslotte voortdurend in verandering. Zaken die voorheen 
vanzelfsprekend waren zijn dat niet langer. De economie 

ontwikkelt zich ook in steeds rapper tempo. Om geen kansen te
missen gaat ook de gemeente met dat tempo mee
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Coi ceol
15 december 2015Hoe werkt deeconomie?

En waar ligt de invloedssfeer
van de gemeente?

Het hebben van Bedrijven zorgenWe vinden het
belangrijk dat werk is daann van voor veel werk
de inwoner zich groot belang; voor gelegenheid
in Veldhoven inkomen, maar zo
goed voelt. maken we ook

actief deel uit van
de samenleving

Veldhoven ligt Bedrijven moetenConcurrentie ligt
gelukkig in een sterke omzet maken om teechter op de loer
economische regio. blijven bestaan. Vaakniet alleen lokaal,

is winst ook belangrijkmaar over de hele
om opnieuw tewereld
kunnen investeren

o

Om dit te bereiken Zo brengen we hetMaar het is wel van
zullen alle partijen bedrijfsleven tot bloeibelang dat we het
samen moeten en groeilokaal goed voor
werken. Bedrijvenelkaar hebben en
overheid, onderwijsbedrijven zich kunnen
en de maatschappijontwikkelen.
bouwen samen aan
een sterk Veldhoven

Als een bedrijfHet salaris dat Bedrijven bieden
groeit, kan hetwerkgelegenheidmensen

ontvangen voor elk ook meer mensen
besteden ze aan het werkopleidingsniveau en
ook weer zettenook voor mensen

met een afstand tot
de arbeidsmarkt
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BASISWAARDEN

Open
houding

Initiatieven vanuit de samenleving 
worden in eerste instantie altijd als 

kans opgepakt.

ieenteVeldhoven

Gemeente als 
partner

We helpen economische opgaven te 
laten slagen in de rol van stimulator, 

facilitator en verbinder.

Benutting 
regionale kracht

We zijn onderdeel van een sterk 
regionaal sociaaleconomisch 

ecosysteem, dat benutten we en 
brengen lokaal focus aan.
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Wat willen we 
bereiken?

*VeâUginņâhtímaat

Startende ondernemers worden 
ondersteund om zich te kunnen bestendigen

t-4
S’

Veldhoven is een werkgemeente, er 
zijn meer arbeidsplaatsen dan eigen 
beroepsbevoling

landen, maar wel in de regio. Acquisitie 
doen we in regionaal verband

Nieuwe bedrijfsconcepten, die het 
economisch klimaat versterken 
krijgen de kans

Economische groei van bedrijven wordt 
gefaciliteerd, bij voorkeur op de huidige locatie

'Living labs' krijgen de ruimte en worden 
mogelijk gemaakt
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Wat willen we 
bereiken?

3
Mierklocatkà

Werken bij een bedrijf is onderdeel van het 
dagelijks leven, daarom is op de ii
bedrijventerreinen inspirerende ruimte ||
nodig met recreatieve waarden voor de 
werknemers van de bedrijven.

Till Winkelcentra zijn compact en hebben een elkaar 
aanvullend profiel, investeerders wordt hiermee
een wenkend perspectief geboden

Bedrijventerreinen en woonomgeving 
zijn aantrekkelijk aan elkaar verbonden

Bedrijventerreinen hebben eigen 
profiel, investeerders wordt hiermee 
een wenkend perspectief geboden

Versterking economische dynamiek De Run
door herstructuering

We brengen de voorraad m2 

bedrijventerreinen in evenwicht met de 
behoefte van markt
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Wat willen we
bereiken?

Qnderwįjs, economie 
en arbeidsmarkl

: ť ; -f:

Arbeid is zo min mogelijke een 
beperkende factor voor ontwikkeling 

en

Opleidingsbehoefte be 
leidend, zo komen mensen na opleidin 
bij lokaal bedrijfsleven terecht

Techniek wordt onderdeel van het 
regulier onderwijs

'eldhoven is een actief deelnemer binnen het 
egionaal Werk Bedrijf, waarbinnen inclusieve 
irbeidsmarkt (voor alle werkzoekenden) 
entraal staat

Veldhoven is een werkgemeente voor alle 
werkzoekenden, dus ook voor mensen met 
een beperking

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 
vanzelfsprekend voor ondernemers in Veldhoven
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Veldhoven als 
'Brainportqemeenle

Brainport

Wat willen we
bereiken?

Brainport is belangrijk voor 
Veldhoven wordt dan ook blijvend 
ondersteund door Veldhoven

op verbinding High Tech Systems 8c Materials en de 
gezondheidsvraagstukken '

Veldhoven is een belangrijke voortrekker 
in de regionale samenwerkingsverbanden
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Concept 
15 december 2015

Wat willen we 
bereiken?

Economische ontwikkeling is altijd 
een samenwerkingsopgave

Veldhoven is koploper in 
dienstverlening aan bedrijfsleven

De economie is een netwerk, de 
gemeente is onderdeel van 
dit netwerk

Veldhoven biedt partnerschap om goede 
initiatieven uit de markt mee te kunnen 
ondersteunen
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OVERZICHT GEMEENTELIJKE PANDEN (21 januari 2016)

PANDEN bouwgrondexploitatie (BGE)/ leegstaand/ tijdelijke verhuur
NR. ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK BOEKWAARDE per 31-12

2015 (excl. grond)
VERZEKERDE
WAARDE

WOZ (peil 1 
jan 2014)

1 Antwerpsebaan 2 5505 JG Woning e - e 300.304 e 310.000
2 Eindhovensebaan 11 5505 JA Woning e - e 380.385 e 566.000
3 Eindhovensebaan 15 5505 JA Woning e - e 380.385 e 465.000
4 Janstraat 24, Sint 5507 ND KI-station (leegstaand) e - e 200.203 e 596.000
5 Knegselseweg 87 5504 NA Woning e - e 320.624 e 437.000
6 Koppelenweg 10 5505 JR Woning e - e 360.365 e 431.000
7 Roskam 34 5505 JJ Woning e - e 25.933 e 469.000
8 Roskam 40 5505 JJ Bedrijfswoning e - e 420.452 e 416.000
9 Roskam 50 ERGON 5505 JJ Opslag/distributie e - e 490.120 e 177.000

10 Roskam 50 SLOT 5505 JJ Opslag/distributie e - e 70.000
11 Run 2184, De 5503 LE Woning e - e 462.792 e 228.000
12 Run 2192, De 5503 LE woning (blok van 2) e 207.000 e 350.354 e 230.000
13 Run 2194, De 5503 LE Woning e 188.100 e 320.625 e 209.000
14 Run 2196, De 5503 LE Woning e 243.900 e 20.980 e 271.000
15 Schooterweg 61 5505 JS Woning e - e 357.423 e 455.000
16 Stoom 12, 't 5507 LZ Woning e - e 311.647 e 447.000
17 Zittard 7 5505 JC Woning e 821.600 e 15.015 e 343.000
18 Zittard 8 5505 JD Woning e 15.015 e 340.000
19 Koppelenweg 7 5505 JP Woning e - e 410.415 e 712.000
20 Heiberg 9 5504PA Woning e - e 20.020 e 459.000
21 Antwerpsebaan 8 5505 JG Glastuinbouw met woning e - e 579.901 e 1.140.000
22 Roskam 32d 5505 JJ Tuinbouwbedrijf (kas/kantoor/kantine) e - e 727.600 e 526.000
23 Roskam 38 5505 JJ Opslag/distributie e - e 2.148.696 e 720.000
24 Zittard 42 5505 JD Gemengd bedrijf/Schuur e - e 31.120 e 241.000
25 Berkt 35 5507 LK Woning e 2.858 e 537.099 e 792.000
26 Oude Kerkstraat 20 5507 LC Woning e - e 380.385 e 349.000
27 Oeienbosdijk 60 5504 NJ Stoeterij/manege/paardenfokkerij e - e 1.542.061
28 Oude Kerkstraat 31 5507 LA Woning e - e 483.268 e 434.000
29 Oude Kerkstraat 99 5507 PR Woning e - e 325.000 e 368.000



30 Sondervick 11 5505 NA Woning e - e 438.175 e 426.000
31 Zandoerleseweg 68 5507 NV Woning e - e 380.000 e 434.000
32 Dorpstraat 195 5504 HG Woning e - e 226.000
33 Dorpstraat 197 5504 HG Praktijkruimte e - e 1.185.774 e 546.000Dorpstraat 197 5504 HG Opslag/distributie (8 garageboxen) e -
34 Moormanlaan 6 5504 NT Woning e - e 320.966 e 495.000
35 Oeienbosdijk 97 5504 NG Woning e - e 400.405 e 390.000
36 Oeienbosdijk 99 5507 PR Woning e - e 400.405 e 390.000

e 1.463.458 e 15.043.912 e 15.108.000
Gemeentelijke bedrijfsvoering

BOEKWAARDE per 31-12- VERZEKERDE

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK
2015 (excl. grond)

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Eindhovensebaan 25 5505 JA Aula Begraafplaats e - e 90.386 e 317.000Eindhovensebaan 25a Servicegebouw begraafplaats e 84.389 e 87.982
2 Geer 60 5501 LB Parkeergarage e 5.377.586 e 7.639.683 e 7.680.000
3 Habraken 2409 5507 TM Milieustation e 1.469.591 e 821.977 e 1.450.000
4 Meiveld 1 5501 KA Gemeentehuis e 2.041.495 e 15.284.636 e 8.300.000
5 Run 5618, De 5504 DJ Gemeentewerf + loodsen e 40.966 e 1.650.000 e 1.310.000
6 Twijnder 40, De 5506 AP Kinderboerderij De Hazewinkel e 55.554 e 143.525 e 216.000

e 9.069.581 e 25.718.189 e 19.273.000
ONDERWIJS/ Brede scholen * MFA's

BOEKWAARDE per 31-12- VERZEKERDE

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK
2015 (excl. grond]

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Blaarthemseweg 24 5502 JV bredeschool Zeelsterhof e 252.064 e 3.450.000 e 2.116.000
2 Blaarthemseweg 83 5502 JT PWA school e - e 3.150.000 e 1.372.000
3 Blaarthemseweg 87 5502 JT Kinderboerderij - PWA school e - e 267.534 e 254.000
4 Bussels 37, de 5501 CH bredeschool De Rank e 116.200 e 1.919.708 e 1.010.000
5 Eikebeek 2 5501 CN bredeschool Cobbeek e 210.426 e 3.303.341 e 1.563.000
6 Handwijzer 6 5503 VE PWA school en voedselbank + WIK e - e 1.241.256 e 370.000
7 Heike 19 5508 PA bredeschool Casimir + Korein e 399.958 e 1.997.534 e 1.350.000
8 Lange Kruisweg 9 5503 RA PWA school (VSO) en voedselbank e - e 1.101.114 e 1.024.000
9 Messenmaker 10, De 5506 CG bredeschool De Brembocht e 450.239 e 2.801.736 e 1.490.000

10 Norenberg 23 5508 DJ bredeschool Berckacker + Korein e 424.271 e 3.215.993 e 1.590.000



11 Oude Kerkstraat 27 5507 LA bredeschool St. Jan Baptist + Nummereen e 222.625 e 2.931.448 e 885.000
12 Pastoor Jansenplein 15 5504 BS MFA Zuid bredeschool Op Dreef e 8.805.586 e 7.400.000 e 7.940.000
13 Raadhuisstraat 1 5503CS R.K. basisschool De Meerhoef e 368.039 e 1.883.389 1.140.000
14 Smelen 38 5508 SM MFA Noord Dick Bruna e 8.257.862 e 7.407.493 e 6.990.000

15 Sterrenlaan 5 5503 BG
MFA Midden bredeschool Eigenwijs/ PWA- 
school/ De Verrekijker

e 9.568.643 e 8.450.000 e 10.450.000

16 Weldsehei 2 5508 WR bredeschool De Heiacker + Korein e 994.315 e 2.594.200 e 1.990.000
e 30.070.228 e 53.114.746 e 41.534.000

BINNENSPORT/ beleidsc estuurd sport

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK

BOEKWAARDE per 31-12
2015 (excl. grond)

VERZEKERDE

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Bisschopstraat 3 5502 BJ Gymzaal e 33.322 e 760.770 e 389.000
2 Hoofflaan 147, Burg. Van 5503 BL T.T.V.V. Z tafeltennisvereniging Veldhoven e - e 1.061.074 e 366.000
3 Kerkakkerstraat 139 (99) 5504 GM Marvilde kleedlokalen e 35.527 e 200.203 e 1.260.000
4 Knegselseweg 40 5504 NC Sporthal Kempen Campus e28.398.933 incl. scholen e 3.193.313 e 14.700.000
5 Knegselseweg 50 5504 NC Turnhal Kempen Campus nader te specificeren e 3.135.402
6 Korze 80 5504 EC Sporthal Nuvoc e 34.110 e 1.750.000 e 830.000
7 Messenmaker 4, De 5506 CG Gymzaal e 52.365 e 770.780 e 259.000
8 Norenberg 21 5508 DJ Gymzaal e 119.549 e 760.769 e 396.000
9 Vroonhovenlaan 6, Van 5503 CP Gymzaal e 38.104 e 770.780 e 331.000

10 Wal 150 5501 HP Sporthal Den Ekkerman e 76.738 e 2.878.946 e 1.210.000
e 15.282.037 e 19.741.000

BUITENSPORT/ beleidsg estuurd sport

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK

BOEKWAARDE per 31-12
2015 (excl. grond)

VERZEKERDE

WAARDE WOZ-WAARDE
1 De Kelder 5508 fietscrossvereniging e - e 278.000
2 De Korze 82 5504 MK voetbalvereniging Rood Wit e - e 642.000
3 Heikantsebaan 16 5507 PJ Korfbalverening BIO e - e 209.000
4 Heikantsebaan 17-19 5507 PJ voetbalvereniging RKVVO e 824.000
5 Kerkakkerstraat 139 5504 GM voetbalvereniging Marvilde e -
6 Knegselseweg 40 5504 NC atletiekvereniging GVAC e -



7 Knegselseweg 40 5504 NC honk- en softbalvereniging all-in C -
8 Rapportstraat 70 (66) 5504 BR korfbalvereniging SDO C - C 1.000.000
9 Sportlaan 3 5502 ED voetbalvereniging UNA C - C 561.000

C - C 0 C 3.514.000

Beleidsgestuurd Welzijn/ Kunst en cultuur

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK

BOEKWAARDE per 31-12
2015 (excl. grond)

VERZEKERDE

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Aelstlaan 14, Van 5503 BD De Nieuwe Band Z baanlozenproject C 75.964 C 658.851 C 581.000
2 Bossebaan 60 5503 KC Muziekschool C - C 2.410.082 C 1.630.000
3 Handwijzer 34 5503 VA Sentrum 70 Z wijkcentrum C 37.154 C611.009 C 486.000
4 Hemelrijken 6 5502 HM museum 't Oude Slot (rijksmonument) C 31.987 C 1.711.732 C 360.000
5 Hoofflaan 151, Burg. Van 5503 BL Odeon Z jongerencentrum C 144.002 C 1.205.249 C 365.000
6 Ligt 157, De 5503 CA Wijkvoorziening De Ligt C 87.501 C 950.848 C 635.000
7 Meiveld 2 5501 KA Bibliotheek C 361.606 C 3.354.452 C 2.080.000
8 Norenberg 19 5508 DJ Erikant Z wijkcentrum C 93.982 C 955.649 C 452.000
9 Rul 2 5504 MR Jeugdcentrum De Dobbelsteen C 29.220 C 640.648 C 326.000

10 Sterrenlaan 15 5503 BD Educatiefcentrum De Parasol C 304.791 C 1.679.887 C 1.230.000
C 1.166.207 C 14.178.407 C 8.145.000

Beleidsgestuurd verzelfstandigd

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK

BOEKWAARDE per 31-12
2015 (excl. grond)

VERZEKERDE

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Dom 9-11, De 5508 GE Sporthal De Atalanta C 847.411 C 3.076.765 C 1.680.000
2 Meiveld 3 5501 KA Theater De Schalm C 4.562.930 C 5.995.300 C 1.770.000
3 Run 5610, De 5504 DJ Brandweerkazerne C 234.094 C 761.775 C 117.000
4 Wal 152 5501 HP Overdekt zwembad C 391.494 C 7.155.999 C 1.940.000

C 16.989.839 C 5.507.000C 6.035.929



Buitensportterrein/ beleidsgestuurd verzelfstandigd
BOEKWAARDE per 31-12- VERZEKERDE

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK
2015 (excl. grond)

WAARDE WOZ-WAARDE
1 De Korze 84 5504 MK tennisvereniging VLTC C 33.769 C 136.000
2 De Korze 86 5504 MK hockeyvereniging BASKO C -
3 Peter Zuidlaan 40 5502 NH tennisvereniging Metzpoint C 417.571 C 158.000
4 Smitsvuurke 3 5507 NK tennisvereniging De Korrel C 66.767 C 212.000

C 518.107 C 0 C 506.000

Clubhuizen (nog in onderzoek)
BOEKWAARDE per 31-12- VERZEKERDE

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK
2015 (excl. grond)

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Blaarthemseweg 86 5502 JW De Sint Joris Gilde Zeelst C 57.000
2 Blaarthemseweg 90 5502 JW Scouting St. Aloysius Zeelst C 58.000
3 Blaarthemseweg 92 5502 JW Sint Lambertus Gilde C 70.000
4 Heers 5000 5504 RG Gilde St. Caecilia C 63.000
5 Klaverplein 13 5503 PH algemene speeltuinver. d' Ekker C 192.000
6 Windmolen 15 5503 XV Jeugdbelangen Meerveldhoven C 328.000

C - C 0 C 768.000

Marktconform
BOEKWAARDE per 31-12- VERZEKERDE

NR ADRES POSTCODE HUURDER/ GEBRUIK
2015 (excl. grond)

WAARDE WOZ-WAARDE
1 Meiveld 3a 5501 KA Theatercafe C 43.393 C 2.354.700 C 745.000
2 Messenmaker 6, De 5506 CG Korein kinderopvang (Stg. EVA en EHBO) C 33.055 C 1.380.8513 Messenmaker 8, De 5506 CG Korein kinderopvang C 141.262 C 816.000

C 217.710 C 3.735.551 C 1.561.000


