
Veldhoven
Raadsvergadering 11/12 november 2019 - Besluitvorming Algemene Beschouwingen

Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
- door college van B&W gedane toezeggingen
- tekst aangenomen amendementen en moties______________________

Onderdeel: Agendapunten
AP Korte omschrijving agendapunt POHO/

raadsfractie(s)
1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen 

college B&W
1. Opening Maandag om 19.30 uur.

Afwezig: Frans Hofmeester (PvdA)

2. Trekking stemmingsnummer Nr. 19: Yvonne Luijkx (BPV)

3. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

4. Algemene Beschouwingen Op 11 november wordt de vergadering 
geschorst om 22.50 uur, na de 1e termijn van 
de fracties.

Heropening van de vergadering op 12 
november om 10.00 uur met beantwoording 
van het college in de eerste termijn.

5. Vaststellen Programmabegroting 2020
2023 (19.095)

JR De Programmabegroting 2020-2023 is 
aangenomen met 19 stemmen voor en
7 stemmen tegen.
Voor stemmen de fracties van VVD, GBV,
PvdA, CDA, D66 en BPV.
De fracties van VSA, Senioren Veldhoven en 
Lokaal Liberaal stemmen tegen.

1 Motie: Rotonde Heerbaan, Sterrenkaan,
Dom

VVD en GBV De motie is unaniem aangenomen. Weth. Van de Looij zegt dat het om 
eenvoudige maatregelen gaat, die niet 
veel qaan kosten.



2 Motie: Vieren 100-jarigen VVD, CDA en 
PvdA

De motie is unaniem aangenomen. Weth. Van de Looij zegt toe dat er een 
voorstel komt.

3 Motie: Straatnamen 100 jarig bestaan 
gemeente

VVD, CDA en 
PvdA

De motie is met 24 stemmen voor en 2 
stemmen (D66) aangenomen.

Weth. Van de Looij zegt toe dat hij het 
op een goede manier gaat invullen.
Het is geen taak voor het Comité 100 
iaar Veldhoven.

4 Motie: Invoeren ja/ja sticker GBV, SV en
PvdA

De motie is aangenomen met 16 stemmen 
voor (GBV, SV, PvdA, VSA, D66 en Lok. Lib.) 
en 10 stemmen tegen (VVD, BPV en CDA).

Weth. Rooijakkers zegt toe het 
onderwerp mee te nemen in het 
nieuwe afvalbeleid.

5 Motie: Voorkomen bijzetten grof huisvuil BGV, VVD en 
PvdA)

De motie is aangenomen met 25 stemmen 
voor en 1 stem tegen (Lok. Lib.)

Weth. Van de Looij zegt toe dat de 
onderzoeksresultaten z.s.m. naar de 
raad qaan.

6 Motie: Meetindicatoren begroting sluiten 
niet aan bij doelstellingen

GBV, VVD, SV, 
CDA, D66 en 

BPV

De motie is unaniem aangenomen. Weth. Rooijakkers zegt dat hij er 
aandacht voor heeft.

7 Amendement: WelzijnsBudgetPlan VSA en SV Het amendement is ingetrokken.

8 Amendement: Laadpalenbeleid SV Het amendement is ingetrokken.

9 Motie: Bewegen voor kinderbegeleiders via 
speeltoestellen

SV en CDA De motie is verworpen met 8 stemmen voor 
en 18 stemmen tegen (VVD, GBV, PvdA, D66, 
BPV en Lok. Lib.)

10 Motie: Beleidsnota Senioren SV De motie is ingetrokken.

11 Motie: Rattenoverlast aanpakken VSA, VVD, CDA, 
Sv, BPV en Lok. 

Lib.

De motie is unaniem aangenomen.

12 Motie: Achteraf afvalscheiding VSA, VVD en SV De motie is unaniem aangenomen. Weth. Rooijakkers zegt dat het 
afvalbeleid in het 1e kwartaal van
2020 wordt herijkt. Er komt een 
Informatienota over naar de raad.

13 Motie: Rol raad gemeenschappelijke 
regelingen

CDA, VVD, GBV De motie is aangenomen met 23 stemmen 
voor en 3 stemmen tegen (SV)

14 Motie: Afronden IHP voor schooljaar 2020
2021

CDA, SV, VSA, 
D66, BPV en 

Lok. Lib.

De motie is unaniem aangenomen.

15 Motie: Herziening WBP PvdA, VVD en 
GBV

De motie is ingetrokken.

16 Motie: Extra Rijksmiddelen Sociaal Domein PvdA, VVD en 
GBV

De motie is unaniem aangenomen.
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17 Motie: Meer biodiversiteit PvdA en GBV De motie is ingetrokken.

18 Motie: Percentage sociale huurwoningen PvdA De motie is ingetrokken.

19 Motie: Versterken positie wijken D66, VSA en 
CDA

De motie is aangehouden.

20 Motie: Plaatsen afvalbakken D66, SV, VSA, 
BPV en Lok. Lib.

De motie is aangehouden.

21 Motie: Diversiteit openbaar groen D66, SV, VSA, 
CDA, BPV en
Lok. Lib.

De motie is unaniem aangenomen.

22 Motie: Taalniveau communicatie en Engelse 
informatie

BPV, D66, CDA, 
VSA, SV en Lok. 

Lib.

De motie is unaniem aangenomen. Weth. Van den Oever zegt toe de
Direct Duidelijk-Deal te gaan 
ondertekenen en een aantal relevante 
pagina's op de gemeentelijke website 
ook in het Engels beschikbaar te 
stellen.

23 Motie: Verkeersveiligheid en handhaving BPV en Lok. Lib. De motie is verworpen met 9 stemmen voor 
en 17 tegen (VVD, GBV, CDA, PvdA en D66.

24 Motie: Seniorenmakelaar en huisvesting 
voor ouderen

BPV, VSA, Lok. 
Lib.

De motie is aangehouden.

25 Amendement: Geen OZB-verhoging Lok. Lib., VSA 
en BPV

Het amendement is ingetrokken. De burgemeester zegt toe dat er 
informatie naar de raad toekomt 
inzake een ’venstervergelijking van 
bedrijfsvoering' van het aantal fte's bij 
voor Veldhoven vergelijkbare 
gemeenten.

26 Motie: Behoud VVV Lok. Lib. , BPV 
en D66

De motie is verworpen met 5 stemmen voor 
(Lok. Lib., BPV en D66) en 21 stemmen 
tegen.

27 Motie: Plaatsing en onderhoud AED's Lok. Lib. en BPV De motie is verworpen met 9 stemmen voor 
(Lok. Lib., VSA, SV en BPV).

28 Motie: De Veldhovense kermissen Lok. Lib. De motie is unaniem aangenomen.

6. Vaststellen Belastingtarieven 2019 (18.075) JR De Belastingtarieven zijn unaniem 
vastgesteld, met uitzondering van de tarieven 
voor de OZB.

De fracties van VSA en Lok. Lib.
(4 stemmen) hebben tegen het 
vaststellen van de OZB-tarieven 
gestemd.
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De overige fracties (22 stemmen) 
hebben voor gestemd.

7. Sluiting Om 16.57 uur.

POHO = portefeuillehouder
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Gemeente Belangen 
Veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Doorstroming rotonde Heerbaan, Dom, Sterrenlaan
Datum 12 november 2019
Ingediend door VVD, GBV
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma Paragraaf 2.2.4. (Verkeer, vervoer en waterstaat)

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De problematiek rondom de verkeersdoorstroming rotonde Heerbaan, Dom, 

Sterrenlaan;
4 het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van de linkerrijstrook van de Heerbaan 

vanaf rotonde Heemweg/Heerbaan richting Sterrenlaan/Heerbaan;
4 De daardoor ontstane dagelijkse spitsfile die inmiddels rijkt tot op, of voorbij de 

rotonde Heerbaan, Smelen, Heemweg;

overwegende dat:
4 we met man en macht werken aan het op peil houden van de bereikbaarheid van 

Veldhoven;

verzoekt het college:
1. Maatregelen te treffen, fysiek en/of door gedragsbeïnvloeding, die de doorstroming 

op de Heerbaan doen verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen



Veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Vieren 100-jarigen
Datum 12 november 2019
Ingediend door VVD, CDA, PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019;

Kennis genomen hebbend van:
4 De programmabegroting 2020;
4 Onderaan op pagina 26 van programmabegroting 2020 "Bijstellingen bestaand en 

nieuw beleid van verkeer ŭ vervoer" wordt aangegeven dat er sprake is van 
afschaffing van 'bankjes voor 100-jarigen';

4 Dit een structurele besparing van C5000,- per jaar gaat opleveren;

Overwegende dat:
4 100 jaar een unieke leeftijd is die zeker gevierd mag worden;
4 Er bij bezuinigingen naast grote kosten ook aandacht moet zijn voor kleinere kosten 

die gemaakt worden door de gemeente;

Verzoekt het college om:
4 Een creatieve manier te vinden om de inwoners van Veldhoven die de 100 jarige 

leeftijd bereiken te kunnen blijven felicitEREN,

En gaat over tot de orde van de dag

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen



Veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Straatnamen 100 jarig bestaan Veldhoven
Datum 12 november 2019
Ingediend door VVD, CDA, PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De gemeente Veldhoven op 1 mei 1921 gevormd is door het samenvoegen van de 

kerkdorpen Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst;
4 2021 het jaar is dat de gemeente Veldhoven haar 100 jarige bestaan viert;
4 Hieraan uitgebreid aandacht zal worden geschonken middels festiviteiten waar de 

inwoners van Veldhoven bij betrokken zullen worden;

overwegende dat:
4 Een blijvende en zichtbare herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis op zijn 

plaats is;

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of deze herinnering vorm gegeven kan worden door de straten in 

een van de nieuwbouwwijken te vernoemen naar markante Veldhovenaren uit de 
100 jarige geschiedenis van onze gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 24 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 2 stemmen ( D66 )



Gemeente Belangen 
Veldhoven

VELDHOVENSENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Onderzoek invoering ja-ja sticker in Veldhoven
Datum 12 november 2019
Ingediend door GBV, Senioren Veldhoven, PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma programmanummer 2.1.7 ± paragraaf 7.3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 de uitspraak van de rechter dat de ja-ja sticker rechtsgeldig is in Amsterdam;
4 Veldhoven inzet op het zijn van een duurzame gemeente;
4 online reclamefolders de toekomst hebben en op termijn de papieren variant zullen 

vervangen;
4 programmabegroting (p 49):"Veldhoven zet in op verdere afvalreductie en

doorgaande verbetering van de afvalscheiding waarbij de afvalkosten 1000Zo gedekt 
worden uit de afvalstoffenheffing."

overwegende dat:
4 huishoudens volgens MilieuCentraal zonder brievenbusstickers gemiddeld 33

ongevraagde folders per week ontvangen in hun brievenbus. Dat staat gelijk aan 34 
kilo reclamedrukwerk per jaar;

4 de vraag is in hoeverre de folders ook echt gewest zijn en gelezen worden;
4 we als gemeente inzetten op het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk 

afval;
4 de verspreiding van zoveel reclamefolders leidt tot onnodig afval van papier, plastic 

en is een verspilling van energie voor productie en transport;
4 het ja mits (opt-out systeem) van de nee-nee sticker of de nee-ja sticker ouderwets 

en niet van deze tijd is. Nee tenzij (Opt-in systeem) is effectiever;
4 naar verwachting de ja-ja sticker voor de gemeente geen grote kostenpost is;
4 Er rekening dient te worden gehouden met de behoeften van bewoners, denkend aan 

ouderen en jongeren die de folders wel graag lezen, maar dat het eveneens 
belangrijk is om bij te dragen aan afvalreductie voor de toekomstige generaties;

4 er geen barrière is voor wijkbladen;

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of de invoering van de ja-ja sticker mogelijk is in Veldhoven en wat 

hiervan de gevolgen zijn.
2. Als het onderzoek positief uitvalt dan een communicatieplan maken ter succesvolle 

implementatie van het systeem.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 16 stemmen ( GBV, Senioren Veldhoven, VSA, PvdA, D66, Lokaal 
Liberaal )

Tegen 10 stemmen ( VVD, CDA, BPV )



Gemeente Belangen 
Veldhoven

VELDHOVEN

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Voorkoming bijzet (grof)huisvuil bij ondergrondse en bovengrondse 
(afval)containers

Datum 12 november 2019
Ingediend door GBV, VVD, PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
4 Dat GBV constateert dat er op diverse plaatsen en vooral bij ondergrondse en

bovengrondse (afval)containers steeds meer (grof)huisvuil wordt bijgezet, ondanks 
de diverse mogelijkheden om (grof)huisvuil in te leveren.

4 Bijzetafval zorgt voor een slecht straatbeeld en onveilige situaties

overwegende dat:
4 Handhaving en gedragsverandering kan bijdragen aan beperking van overlast;

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat er 

(grof)huisvuil wordt bijgezet bij ondergrondse en bovengrondse 
(afval)containers.

2. De onderzoeksresultaten te delen met de raad in een informatienota.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 25 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV)

Tegen 1 stemmen (Lokaal Liberaal)



Gemeente Belangen 
Veldhoven

SENIOREN VELDHOVEN yįįįĒ
Oichtbii. echt betrouwbaar

Veldhoven
ŕï/ibeireging

Dichtbij, écht betrouwbaar
veldhoven

Yür
BurgerPartij Veldhoven

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Meetindicatoren sluiten niet aan bij doelstelling
Datum 12 november 2019
Ingediend door GBV, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, D66, BurgerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2020-2023
Programma Alle programma's Programmabegroting 2020-2023

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De programmabegroting 2020-2023

overwegende dat:
4 Verschillende meetindicatoren niet aansluiten bij de bijbehorende doelstelling;
4 Dit wel belangrijk is voor de raad, om te kunnen toetsen of en in welke mate 

een doelstelling gehaald wordt;
4 GBV heeft hier al herhaaldelijk nadrukkelijke aandacht voor gevraagd;

verzoekt het college:
1. In de aanloop naar de kadernota 2021, aandachtig te kijken naar de 

relatie tussen de doelstellingen en de meetindicatoren en deze op elkaar 
af te stemmen, zodat de raad zijn controlerende taak optimaal kan 
uitvoeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen



UELDH
SAMEN
ANDRS
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J BuřgefPartij Veldhoven

Veldhoven
eivet/mg

LOKAAL
LIBERAAL

čw
SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Rattenoverlast aanpakken
Datum 12 november 2019
Ingediend door VSA, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, BPV, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Behandeling gemeentebegroting 2020
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019;

kennis genomen hebbend van:
4 Programmabegroting 2020-2023 pagina 49;
4 Overlast door ratten in Veldhoven toeneemt (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen 

(KAD) en publicatie AD 7 okt 2019);
4 Ratten de Volksgezondheid kunnen schaden;
4 KAD de alarmklok heeft geluid;
4 Ratten bestrijden vanouds een gedeeltelijke verantwoordelijkheid was van gemeente 

en burgers;

overwegende dat:
4 VSA het rattenprobleem als een gezamenlijk probleem ziet;
4 Er bij burgers ervaring en deskundigheid ontbreekt om ratten effectief te bestrijden; 
4 Er voor burgers te weinig bestrijdingsmiddelen voor handen zijn die effectief zijn;
4 Ratten geen onderscheid maken tussen verblijf op openbaar terrein of particulier 

terrein;

Verzoekt het college:
4 Burgers actief te informeren en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en 

aanpakken;
4 Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen



UELDH
SAMEN
ANDRS

'J 'j 09

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, echt betrouwbaar

MOTIE

♦♦♦4
Veldhoven

Onderwerp Achteraf afval scheiden
Datum 12 november 2019
Ingediend door VSA, VVD, Senioren Veldhoven
Naar aanleiding van Behandeling gemeentebegroting 2020
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019;

kennis genomen hebbend van:
4 Programmabegroting 2020-2023 pagina 49;
4 Er praktijkvoorbeelden zijn van gemeenten o.a. Nieuwegein en Almere waar achteraf 

scheiden van afval goedkoper is en meer schone grondstoffen oplevert;
4 Het afval scheiden voor veel huishoudens een belasting is;
4 de dekking in de gemeente Veldhoven lang niet 100 0Zo is, niet iedereen kan eraan 

meedoen;
4 afval scheiden door de Veldhovense burger hen nog maar 0,24 eurocent gaat 

opleveren in 2020;

overwegende dat:
4 VSA van mening is dat Veldhoven een voortrekkersrol moet hebben op 

duurzaamheid in de regio;
4 Veldhoven een belangrijke innovator op gebied van afval scheiden zou moeten zijn 

binnen Brainport;
4 VSA een voorstander is van duurzaam scheiden van afval die meer schone 

grondstoffen oplevert;
4 VSA het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk burgers meedoen om zo een nog 

hogere opbrengst van grondstoffen te realiseren;
4 Achteraf scheiden van afval goedkoper lijkt;

Verzoekt het college:
4 Om te onderzoeken of achteraf scheiden van het Veldhovense afval een effectievere 

en een goedkopere manier is om meer schone grondstoffen op te leveren.
4 De resultaten van dit onderzoek aan de raad te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen



Veldhoven
činbeivtying

Gemeente Belangen 
Veldhoven ♦♦♦4

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Invullen rol van raadsvertegenwoordigers bij gemeenschappelijke 
regelingen

Datum 12 november 2019
Ingediend door CDA, VVD, GBV
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.0 Bestuur en ondersteuning

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november
2019,

kennis genomen hebbend van:
4 Het toenemende belang van regionale samenwerking

overwegende dat:
4 De raad van Veldhoven een afvaardiging heeft in Raadstafel 21.
4 Raadstafel 21 steeds meer "zijn plaats" krijgt bij de MRE (werkprogramma 

2020 van de MRE).
4 De toekomstige Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen de

vertegenwoordiging van de gemeenteraden een eigen rol gaat geven.
4 Adequate vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Veldhoven bij 

raadstafel 21 voor verbetering vatbaar is.
4 Adequate raadsvertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen van 

toenemend belang zal worden.
4 Ambtelijke ondersteuning bij raadsvertegenwoordiging in het belang van de 

gemeente Veldhoven is.
4 Een goede communicatie van de raad naar gemeenschappelijke regelingen en 

van de gemeenschappelijke regelingen naar de raad een politieke must is.

Stelt de raad en het college voor:
4 In een raadswerkgroepAcommissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag 

te gaan, met als doel de raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook 
bij andere gemeenschappelijke regelingen, meer vorm en inhoud te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 23 stemmen (VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 3 stemmen (Senioren Veldhoven)
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ANDRS SENIOREN VELDHOVEN

Dichtbij, echt betrouwbaar

LOKAAL

LIBERAAL Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Afronden Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor schooljaar 2020-2021
Datum 12 november 2019
Ingediend door CDA, Senioren Veldhoven, VSA, D66, BPV, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.4. Onderwijs

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november
2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De passage in de programmabegroting dat "als het IHP is vastgesteld, in 2020 

zal worden gestart met de nadere uitwerking in projectplannen van de 
projecten die tot 2024 prioriteit hebben.

4 De planning (in o.a. KWARAP III-2018) om in de eerste helft van 2019 een 
nieuw IHP voor te leggen in de raad

4 De mededeling vanuit het college op 8 oktober 2019 dat de vaststelling van het 
IHP wederom is vertraagd en naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 
plaatsvindt.

overwegende dat:
4 Onderwijs naast een veilige woon- en leefomgeving de belangrijkste basis is 

voor een gezonde toekomst voor de huidige en de toekomstige generaties.
4 Een basisschool in een wijk een basisvoorziening is voor een gezonde 

samenleving en succesvolle integratie.
4 Gelet op de woningbouwontwikkeling in Oerle Zuid en Zilverackers/Huysackers 

op dit moment kansen gemist worden op het gebied van school en 
samenleving.

4 De huidige generatie schoolkinderen daarvan niet de dupe moet worden.
4 De raad van Veldhoven meermaals kennis heeft moeten nemen van vertraging 

in de afronding van het IHP
4 Het IHP de basis vormt voor de oplossing van de bestaande

huisvestingsproblemen van basisscholen in diverse wijken, waaronder de 
genoemden, in Veldhoven

4 Er in de uitvoering van noodmaatregelen steeds wordt teruggegrepen op de 
(ver)oude(rde) verordening en een IHP als onderlegger voor een nieuwe 
verordening steeds (al bijna drie jaar) vooruitgeschoven wordt.

4 De discussie over gewenste noodvoorzieningen per wijk/school hierdoor geen 
plaats krijgt.

4 Uitstel van de discussie over huisvesting en noodvoorzieningen voor 
basisscholen niet langer acceptabel/gewenst is.
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Verzoekt het college om:
4 Het IHP en de bijbehorende projectplannen ten aanzien van tenminste

Zilvcrackcrs, Dick Bruna en St. Jan Baptist aan de raad aan te bieden in het 
eerste kwartaal van 2020, zodanig dat noodvoorzieningen passende 
oplossingen voor aanvang van schooljaar 2020-2021 gerealiseerd kunnen zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66,
BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Extra rijksmiddelen voor het sociaal domein
Datum 12 november 2019
Ingediend door PvdA, VVD, GBV
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2020-2023
Programma Inleiding, pagina 1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november
2019;

kennis genomen hebbend van:
4 Wat in alinea 2 in de inleiding van de programmabegroting staat over 'de

ontwikkelingen van het Rijk' die er mede de oorzaak van zijn dat het opstellen van 
deze meerjarenbegroting een flinke uitdaging' was;

4 De in de programmabegroting verwerkte dan wel aangekondigde ingrepen die 
nodig zijn om te komen tot een gezonde financiële huishouding;

4 De met de overdracht van diverse rijkstaken naar de gemeenten gepaarde gaande 
bezuinigingen;

4 Het gegeven dat met name de tekorten in het sociaal domein een aanzienlijke 
aanslag doen op de begroting ;

4 Daarbij gaat het onder meer over tekorten in de jeugdzorg, het
abonnementstarief voor Wmo (waardoor minder eigen bijdrage, minder 
gemeentelijke inkomsten én meer cliënten) en autonome Wmo-kostenstijgingen 
(hulpmiddelen, Taxbus tarieven en huishoudelijke hulp);

4 Uitgaven aan re-integratie die al jaren de inkomsten uit Den Haag overstijgen;
4 De zorgen op dit vlak die heel bestuurlijk Nederland deelt, wat onder meer wordt 

verwoord in de gevleugelde beeldspraak: ^en in het geld zwemmend Rijk, versus 
gemeenten die hun zwembaden moeten sluiten' (al gaat dit voor Veldhoven 
gelukkig niet letterlijk op);

4 De stelling van de gemeentelijke pleitbezorger VNG om zich sterk te maken voor 
voldoende financiële middelen voor de gemeenten;

overwegende dat:
4 Er een dringende noodzaak is om er ook als Veldhoven op aan te dringen dat de 

landelijke overheid gemeenten in staat dient te stellen hun zorgtaken naar 
behoren uit te voeren;

4 Het dus tijd is voor verdere actie in deze;

verzoekt het college:
1. De landelijke overheid in een brandbrief nogmaals te wijzen op de tekorten in de 

jeugdzorg en andere taakvelden in het sociaal domein, de consequenties daarvan 
voor de gemeentelijke huishouding en de noodzaak om daarvoor extra middelen 
beschikbaar te stellen;

2. Dit signaal zelfstandig te versturen, dan wel in MRE-verband (zoals dit ook al in 
andere regio's is gebeurd),

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp Diversificatie openbaar groen
Datum 12 november 2019
Ingediend door D66, SV, VSA, CDA, BPV, LL, GBV, PvdA
Naar aanleiding van Onderhoud kapitaalgoederen Z Openbaar groen
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2020
4 De kwaliteitsniveaus Openbaar Groen (p.78 Programmabegroting)
4 Het overzicht van toekomstige stortingen in de vervangingsreserve ter vervanging 

van groen (p.78)

overwegende dat:
4 Openbaar groen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteitsbeleving van onze 

gemeente;
4 Openbaar groen een functie heeft bij het in standhouden en verbeteren van de 

biodiversiteit;
4 Er een trend gaande is om steeds vaker voor grasvelden in plaats van andersoortige 

begroeiing te kiezen in de openbare ruimte;
4 Deze monocultuur van grasland een negatieve invloed heeft op zowel de

kwaliteitsbeleving van het groen, als de mate van biodiversiteit in onze gemeente;
4 Inwoners van onze gemeente regelmatig hun ongenoegen over deze ontwikkeling 

uiten;
4 Er onderzoek is gedaan (o.a. door Hogeschool Van Hall Larenstein) naar de in 

financieel opzicht meest voordelige begroeiing in de openbare ruimte, op de 
(middel)lange termijn en dat vaste planten in die onderzoeken ruimschoots 'winnen' 
van gazons

verzoekt het college:
» De mogelijkheid te onderzoeken om daar waar mogelijk grasvelden om te vormen, 

te omlijsten of aan te vullen met begroeiing die afwisselender is en bijdraagt aan de 
biodiversiteit in de gemeente;

» Dit te doen binnen de mogelijkheden van de financiële kaders;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp Taalniveau communicatie en informatie in het Engels
Datum 11 en 12 november 2019
Ingediend door BurgerPartij Veldhoven, D66, CDA, Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven 

en VSA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2020-2023
Programma 2.1.0 Bestuur en ondersteuning

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 en 12 november
2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De tekst op blz. 13 van de Programmabegroting dat: "De gemeentelijke dienstverlening 

vraaggericht en laagdrempelig is. Het uitgangspunt is dat informatie en diensten in de 
eerste plaats digitaal worden aangeboden op een toegankelijke en transparante 
werkwijze. In alle gevallen wordt rekening gehouden met inwoners die niet over digitale 
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners";

overwegende dat:
4 Het niveau van de taal bepaalt hoeveel inwoners informatie kunnen lezen;
4 Bij communicatie moet taalniveau B1 de standaard zijn. Dan kan 80Zo van onze inwoners 

dit lezen. We sluiten daarmee nog steeds 20Zo uit;
4 Bij de Algemene Beschouwingen in 2018 heeft BurgerPartij Veldhoven hier al aandacht 

voor gevraagd;
4 Het gebruik van duidelijke heldere taal aangemoedigd moet worden;
4 Veel gemeenten, zoals de vier grootste gemeenten en Eindhoven, de Direct Duidelijk deal 

ondertekend hebben en gaan dus voor een heldere communicatie van de overheid;
4 Bij de "Omgekeerde toets in het Sociaal Domein" gekozen is voor een versie die

gemakkelijk te lezen is. 800Zo van onze inwoners begrijpt dan echt waar het over gaat;
4 In onze gemeente steeds meer mensen wonen en werken die Nederlands niet als 

moedertaal hebben;
4 Gemeenten zijn verplicht producten en diensten ook in minimaal één andere Europese 

taal aan te bieden;
4 De gemeentelijke website een beperkte Engelstalig versie heeft. De aanvullende 

informatie, zoals formulieren, zijn bovendien alleen in het Nederlands beschikbaar;

verzoekt het college:
1. De "Direct Duidelijk-deal" te ondertekenen.
2. De afspraken voor een heldere communicatie van de overheid vast te leggen in beleid;
3. De medewerkers op te leiden om volgens het direct duidelijk principe te communiceren;
4. Op de Engelse versie van de relevante gemeentelijke website pagina's en formulieren in 

het Engels aan te bieden;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp De Veldhovense kermissen
Datum 12 november 2019
Ingediend door Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Behandeling gemeentebegroting 2020
Programma 2.1.6 Sociaal Domein

kennis genomen hebbend van:
4 Het voornemen van het college in de programmabegroting om de Veldhovense 

kermissen C 55.000,- door te belasten;

overwegende dat:
4 De Veldhovense kermissen sinds jaar en dag zorgen voor een feest voor alle 

Veldhovenaren;
4 Het doorbelasten van kosten aan de vier Veldhovense kermissen mogelijk het einde 

kan betekenen de doodsteek kan betekenen voor dit traditionele volksfeest;
4 Wij constateren dat de kostenopbouw die we van het college hebben ontvangen voor 

het grootse gedeelte bestaat uit plaatsen van toiletwagens, hekwerken en 
verkeersmaatregelen;

4 Deze zaken door de horeca-ondernemers rondom de kermissen goedkoper 
uitgevoerd kunnen worden;

4 hiermee het toekomstige bestaansrecht van de vier Veldhovense kermissen 
gewaarborgd is;

verzoekt het college:
4 in overleg te treden met de horeca-ondernemers rondom de vier Veldhovense 

kermissen om te bewerkstelligen dat door zelfwerkzaamheid deze kermissen Z 
volksfeesten voor Veldhoven behouden blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 23 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 23 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)
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