
Veldhoven
Resultaten Raadsavond 30 mei 2017 + 12 juni 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______________________

30 mei 2017

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

1. Opening
Afwezig: mevr. Klaassen (Fractie 
Klaassen) en de heren Slegers (CDA) en 
Wisgerhof (CDA).

Om 19.30 uur.

2. Vaststellen agenda Er wordt door PvdA een motie vreemd aan 
de agenda toegevoegd met als onderwerp 
'Eindhoven Airport na 2020'.

De programmeringsafspraken 
Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 
Eindhoven (SGE) wordt - na 
stemverklaring door PvdA - als hamerstuk 
aan de agenda toegevoegd.

Bij de behandeling van agendapunt 5.1 
neemt de heer Groenendijk de 
voorzittershamer over.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 13 - de heer Peters (VSA).
4. Voor kennisgeving aannemen de 

notulen van de besluitvormende 
vergadering van 28 maart 2017

De notulen worden voor kennisgeving 
aangenomen.



5. Informatieronde
5.1 Verantwoording gebruik nood

bevoegdheid d.d. 13 april 2017

5.2 Stand van zaken plannen bouw 
assemblagehal ASML-afsluiting 
Runstraat

JM

JM

De raad complimenteert de portefeuille
houder voor zijn kordate optreden.
Er wordt een motie vreemd aan de agenda 
toegevoegd, agendapunt 8a, ingediend 
door het CDA en Samenwerkend
Veldhoven.

De toelichting van de portefeuillehouder 
stemt de raad tevreden.

Burgemeester Mikkers legt uitgebreide 
verantwoording af over de uitvaardiging van de 
noodbevoegdheid op 13 april jl.

Poho geeft aan dat er op dit moment geen 
financiële claims bij de gemeente bekend zijn. 
Voor een claim is een juridische grondslag 
vereist. Deze ontbreekt vooralsnog.

6. Art. 42: schríftelijke vragen n.v.t.
7. Spreekrecht burgers Er zijn geen insprekers.
8a. Motie vreemd aan de agenda: 

verantwoording gebruik 
noodbevoegdheid d.d. 13 april 2017

De motie van 'waardering' wordt unaniem 
(24 stemmen) aangenomen.

HAMERSTUKKEN
8. Vaststellen Integrale kadernota Jeugd HvdL De raad stemt unaniem (24 stemmen) 

voor het besluit.
9. Instemmen nieuwe opdracht Werkplaats 

Wonen 2017-2019 Metropoolregio 
Eindhoven

HvdL De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

10. Vaststellen Bestemmingsplan 'Máxima 
Medisch Centrum'

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

11. Vaststellen Bestemmingsplan 
'Veldhoven-Noord, herziening Djept 75'

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

12. MER-beoordelingsnotitie 'Zoo
Veldhoven'

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

13. Gebundelde aanbieding zienswijzen 
Gemeenschappelijke Regelingen

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

15. Programmeringsafspraken Bedrijven
terreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE)

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

De heer Rooijakkers (PvdA) geeft per 
stemverklaring aan niet in te kunnen stemmen 
met beslispunt 1.c.
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BESPREEKSTUKKEN
14. Vaststellen CAR-UWO voor de griffie De raad stemt unaniem (24 stemmen) 

voor het besluit.
16. Motie vreemd aan de agenda:

Eindhoven Airport na 2020
HvdL De motie wordt unaniem (24 stemmen) 

aangenomen.
De POHO ondersteunt de motie.
Hij verzoekt de raad de verdere ontwikkelingen 
af te wachten. Een reactie van de 
staatssecretaris wordt nog voor het zomerreces 
verwacht. Daarna kan de oorspronkelijke 
klankbordgroep bijeenkomen om 
vervolgstappen te bespreken.

17. Schorsing vergadering Om 20.32 uur. Voortzetting vergadering op maandag 12 juni 
om 19.30 uur.

12 juni 2017

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

18. Heropening om 19.30 uur.
Afwezig: mevr. Klaassen (Fractie 
Klaassen) en de heer Wisgerhof (CDA). 
Mevr. Prinsen (VVD) heeft de 
vergadering rond 23.00 uur verlaten.

19. Vaststellen agenda Akkoord.
20. Trekking stemmingsnummer Vanwege de geschorste vergadering op 30 

mei jl. blijft nr. 13 - de heer Peters (VSA) 
gehandhaafd.

21. Spreekrecht burgers Er hebben zich twee insprekers aangemeld 
voor agendapunt 25 'verbouwing 
bibliotheek voor huisvesting muziekschool':

- De heer P. Bunnik namens Art4U
- De heer L. de Groot namens de 

Schalm en 't Oude Slot
BESPREEKSTUKKEN

22. De coalitiewijziging Er wordt van gedachten gewisseld over de 
coalitiewijziging.
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23. Benoeming wethouder de heer A.G.C.M. 
(Ad) van den Oever, VVD

De commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven heeft tijdens een 
bijeenkomst om 19.00 uur de brieven in 
orde bevonden.
De heer van den Oever wordt benoemd 
met 16 stemmen voor, 5 tegen en 4 
blanco.

24a. Onderzoek geloofsbrieven en toelating 
tot de raad van de heer mr. J.P.G.M. 
Kaspers, VVD

De commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven heeft tijdens een 
bijeenkomst om 19.00 uur de brieven in 
orde bevonden.
De heer Kaspers wordt toegelaten tot de 
raad.

24b. Beëdiging raadslid de heer mr. J.P.G.M. 
Kaspers, VVD

25. Verbouwing bibliotheek voor huisvesting 
muziekschool

PW Fracties reageren op de vraag van het 
college of zij bereid zijn het gestelde 
financiële kader te verruimen en in een 
later stadium een hoger investerings
bedrag beschikbaar te stellen voor de 
verbouwing van de bibliotheek voor de 
huisvesting van de muziekschool.

Wethouder Wijman biedt de raad zijn 
verontschuldigingen aan en betuigt spijt over 
de gang van zaken rondom het dossier 
verbouwing van de bibliotheek voor de 
huisvesting van de muziekschool. Om de 
voortgang van het project niet verder te 
belasten draagt hij deze portefeuille over aan 
wethouder Van Dongen.

In september zal een voorstel aan de raad 
worden voorgelegd inzake de verruiming van 
het financiële kader.

26. Eerste kwartaalrapportage 2017 PW De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor dit besluit.

27. Concept mobiliteitsambitie en proces
voorstel samenspraak Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

HvdL De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor dit besluit.
Beslispunt 1 wordt door een amendement 
als volgt gewijzigd:
De concept mobiliteitsambitie gemeente 
Veldhoven vast te stellen, inclusief het 
thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 
middel.

Het amendement ingediend door GBV, CDA,
D66, PvdA en Samenwerkend Veldhoven wordt 
unaniem aangenomen.
Een amendement van Samenwerkend
Veldhoven wordt verworpen.
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28. Kredietaanvraag tijdelijke huisvestings- 
locaties

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

Een motie ingediend door CDA, PvdA en 
Samenwerkend Veldhoven wordt verworpen.

29. Beschikbaar stellen middelen voor kiosk 
bij kinderboerderij de Hazewinkel

HvdL De raad stemt voor dit besluit met 13 
stemmen (GBV, VVD (4, mevr. Prinsen 
heeft de vergadering verlaten) en D66).
De fracties van VSA, CDA, PvdA en 
Samenwerkend Veldhoven (11 stemmen) 
stemmen tegen dit besluit.

30. Sluiting Om 23.20 uur.
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