
Veldhoven
Resultaten Raadsavond 11 juli 2017 - Besluitvorming

Het resultatenoverzicht geeft inzicht in:
- Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties;
- Toelichting en door college van B&W gedane toezeggingen;
- Tekst aangenomen amendementen en moties.________________________

AP Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten Raad 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

Afwezig:
- Wendy van der Grinten, VSA
- Marianne Klaassen, fractie Klaassen
- Adriënne van Pelt, D66 (vanaf 

agendapunt 11)
- Maarten Prinsen, VVD
- Bjorn Wijnands, VSA

2. Vaststellen agenda Er wordt door de VVD een motie vreemd 
aan de agenda toegevoegd met als 
onderwerp 'toegankelijkheid verkiezingen'.

De oppositiepartijen hebben verzocht de 
jaarstukken 2016 als bespreekstuk te 
behandelen.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 3 - de heer Hofman (VSA)

4. Voor kennisgeving aannemen de 
notulen van de besluitvormende 
vergadering van 30 mei en 12 juni 2017

De notulen worden voor kennisgeving 
aangenomen.

5. Informatieronde
5.1 Stand van zaken Pastoor 
Vekemansfonds

POHO licht toe dat er momenteel gesprekken gaande 
zijn en dat de uitkomst later in gezamenlijkheid naar 
buiten wordt gebracht.
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AP Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten Raad 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

5.2 Evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven

5.3 Raadsinformatienota Zwembad

POHO spreekt zich positief uit over de bestuurlijke 
samenwerking binnen de Metropool Regio Eindhoven.
De netwerkorganisatie is in ontwikkeling. De negatieve 
toonzetting in de evaluatie wordt door het college 
betreurd. Belangrijk om lering te trekken voor de 
toekomst. Deze boodschap wordt in een brief verwoord 
en in september aan de raad voorgelegd.

POHO deelt mede dat later deze week een 
raadsinformatienota inzake de voortgang en stand van 
zaken rondom het zwembad naar de raad gestuurd 
wordt.

6. Art. 42: schriftelijke vragen n.v.t.
7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen personen gemeld voor 

het spreekrecht.
HAMERSTUKKEN

8. Vaststellen nieuwe legesverordening PW De raad stemt unaniem (23 stemmen) 
voor het besluit.

9. Actualiseren cultuurbeleid PW De raad stemt unaniem (23 stemmen) 
voor het besluit.

BESPREEKSTUKKEN
10. Jaarstukken 2016 PW Er worden door het CDA vragen gesteld 

over het genomen risico inzake de 
vrijgevallen verliesvoorziening voor 
Habraken.

De raad stemt unaniem (23 stemmen) 
voor het besluit.

11. Voorjaarsnota 2018 PW De raad stemt unaniem (22 stemmen) 
voor het besluit.
De fracties van VSA en CDA plaatsen de 
aantekening niet in te stemmen met met 
de beslispunten 2 en 3.
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O
12. Uitwerking Sport- en Beweegbeleid 

'Veldhoven Beweegt!
AvdO Het amendement ingediend door GBV,

VVD, CDA, D66 en PvdA inzake kunstgras
velden wordt aangenomen door de fracties 
CDA, PvdA, VVD, D66 en GBV (17 
stemmen). De fracties VSA en SV (5 
stemmen) stemmen tegen.

POHO zegt toe de afschrijvingstermijn van 12 jaar bij 
kunstgrasvelden te doen gelden voor alle 
voetbalverenigingen en geeft aan de kwaliteit van de 
velden als leidend te beschouwen, en niet de 
afschrijvingstermijn.

De raad stemt unaniem (22 stemmen) 
voor het besluit. De fractie VSA plaatst de 
aantekening niet in te kunnen stemmen 
met beslispunt 1: Het 
uitvoeringsprogramma 'Veldhoven
Beweegt!'.

13. Nota Maatschappelijke Vastgoed- 
strategie

HvdL De raad stemt unaniem (22 stemmen) 
voor het besluit.

14. Aanwijzen wethouder Van de Looij tot 
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 
Metropoolregio Eindhoven (MRE)

De raad stemt unaniem (22 stemmen) 
voor het besluit.

15. Motie vreemd aan de agenda: 
toegankelijkheid verkiezingen

JM Op verzoek van de VVD-fractie wordt een 
motie vreemd aan de agenda toegevoegd 
inzake de toegankelijkheid voor mensen 
met een beperking bij verkiezingen te 
vergroten.

De motie wordt ingetrokken na toezegging.

De POHO zegt toe het signaal middels een brief over te 
brengen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de Kiesraad om met ingang van 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
stemmen toegankelijk te maken voor eenieder (met een 
beperking).

16. Sluiting Om 21.35 uur.
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MOTIE

♦♦♦4
Veldhoven

Onderwerp Toegankelijkheid verkiezingen
Datum 11 juli 2017
Ingediend door VVD
Naar aanleiding van Rapport Onbeperkt stemmen

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 juli 2017

kennis genomen hebbend van:
het rapport Onbeperkt stemmen gepubliceerd op 26 juni 2017 in opdracht van het college van 
rechten voor de mens.

constaterende dat:
de verkiezingen onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen met een visuele dan wel 
verstandelijke beperking

overwegende dat:
» We ook in Veldhoven staan voor een toegankelijke samenleving waarin iedereen meetelt; 
» Mensen met een beperking graag zelfstandig hun stem uitbrengen;
» We een hoge verkiezingsopkomst ambiëren;

verzoekt het college:
dit signaal over te brengen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) en de Kiesraad om met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
stemmen toegankelijk te maken voor iedereen

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



Gemeente Belangen
Ve dhoven

AMENDEMENT
Veldhoven

Onderwerp Uitwerking Sport- en Beweegbeleid Veldhoven Beweegt!': 
kunstgrasvelden

Datum 11 juli 2017
Ingediend door GBV, VVD, CDA, D66 en PvdA
Naar aanleiding van Agendapunt 12

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 juli 2017

kennis genomen hebbend van:
het voorstel, bijlagen en besluit, nr. 17.067 en nr. 17.068 betreffende de uitwerking van het
Sport- en Beweegbeleid

overwegende dat:
» In het MOP/MIP 2018-2030 is opgenomen dat de te hanteren afschrijvingstermijn van een 

kunstgrasveld voetbal 12 jaar bedraagt;
» Bij v.v. UNA in ditzelfde document een gebruikstermijn van 14 jaar wordt aangehouden;
» Deze club aangeeft zich hierin niet te kunnen vinden en het redelijk te achten de

gehanteerde afschrijvingstermijn van 12 jaar te respecteren;
» Deze club heeft aangegeven dat het veld erg intensief gebruikt wordt en mogelijk al 

vervangen moet worden voor de periode van 12 jaar;
» dat kwaliteit van onze sportaccommodaties belangrijk is.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.068 t.a.v. beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
1. Het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030 gewijzigd vast te stellen, 

conform de afschrijvingstermijn 'kunststofvelden voor voetbalverenigingen' van 12 jaar;
2. Mocht uit kwalitatief onderzoek blijken, dat het veld niet meer aan de eisen voldoet, dan 

moet vervanging alsnog eerder worden uitgevoerd;
3. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 22 stemmen - AANGENOMEN

Voor 17 stemmen (GBV 6, VVD 4, CDA 4, D66 2, PvdA 1 )

Tegen 5 stemmen (VSA 4 en Samenwerkend Veldhoven 1)


