
♦♦♦4Veldhoven
Resultaten Raadsavond 24 oktober 2017 - Besluitvorming

Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Toelichting en door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties______________________

Onderdeel: Agendapunten
Nr. Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

1. Opening Om 19.30 uur.
Afwezig: Gerard Slegers (CDA).

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Toelating tot de raad van de heer W.J. van 
de Ven (VVD)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor dit besluit.

4. Trekking stemmingsnummer Nr. 11: Ab Hofman (VSA).

5. Voor kennisgeving aannemen notulen 
besluitvormende vergadering d.d. 26 
september 2017

De notulen worden voor kennisgeving 
aangenomen.



6. Informatieronde
Namens het college:

- Rubbergranulaat AvdO POHO heeft van vereniging Sport en 
gemeente een mailing ontvangen inzake 
rubbergranulaat in relatie tot het milieu.
Deze informatie zal aanstaande vrijdag via 
de raadsalert aan de raad verstrekt worden.

- Statushouders HvdL POHO is verheugd mee te kunnen delen dat 
de taakstelling van te huisvesten 
statushouders in 2017 is gerealiseerd.

- Cult & Tumult PW Vanuit de Veldhovense samenleving is een 
eerste initiatief genomen om Cult & Tumult 
te continueren. Het college zal hierbij vanuit 
een faciliterende rol aansluiten.

7. Artikel 42 vragen Er zijn geen artikel 42 vragen.

8. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers 
aangemeld.

HAMERSTUK
9. Vaststellen Bestemmingsplan ’Huysackers: HvdL De raad stemt unaniem (26 stemmen) 

voor het besluit.

BESPREEKSTUKKEN
10. Beschikbaar stellen investeringskrediet 

zwembad, keuze locatie in centrum en 
ruimtelijke inpassing

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

Een amendement van VSA en 
Samenwerkend Veldhoven inzake een 
taakstellend investeringskrediet is met 7 
stemmen voor (VSA en Samenwerkend 
Veldhoven) en 18 stemmen tegen (GBV, 
VVD, CDA, D66 en PvdA) verworpen.

Ingrid Hartlief (D66) heeft de vergadering 
verlaten in verband met een 
belangenconflict.

2 I 3



Een amendement van VSA en PvdA 
inzake een communicatieplan is met 9 
stemmen voor (VSA, PvdA en 
Samenwerkend Veldhoven) en 16 
stemmen tegen (GBV, VVD, CDA en 66) 
verworpen.

Een motie van VSA inzake duurzaamheid 
van het zwembad wordt teruggetrokken.

11. GRWRE/Ergon: indienen zienswijze m.b.t. 
jaarrekening 2016 en initiële begroting
2018 en het beschikbaar stellen van 
middelen

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

12. Aanwijzen waarnemend burgemeester A.M. 
Demmers tot Algemeen Bestuur 
Metropoolregio Eindhoven

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

13. Sluiting om 21.19 uur
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