
Veldhoven
Raadsvergadering 7 en 8 november 2022 - 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 De Algemene Beschouwingen vinden plaats 

op maandag 7 en dinsdag 8 november 2022.

Afwezig (7 november): dhr Van Gent (HvV) 
en dhr Antonis (VVD)

2. Vaststellen definitieve agenda Op 7 november zijn er 3 personen die gebruik 
maken van het spreekrecht. Daarna volgt de
1e termijn van de fracties, gevolgd door het 
college. De vergadering wordt geschorst om 
23.00 uur.

Heropening van de vergadering op 8 
november om 10.00 uur met de 2e termijn 
van raad en college en de besluitvorming.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 13 mevrouw Gonzalez (VVD)

4. Spreekrecht Drie personen maken gebruik van het 
spreekrecht:

^ De heer (Joep) Roijers inzake de 
programmabegroting 

^ Mevrouw (Adrienne) Scholten inzake 
Fietspad de Sitterlaan 

^ De heer (Marco) Roosen (namens
Art4U en Sub Umbra) inzake de 
uitbreiding van de muziekschool

De heer Roijers poneert enkele
statements:
- Laat bedrijven betalen voor 

hun bereikbaarheid;
- Plaats de fiets op nr 1 en het 

openbaar vervoer op nr 2;
- Laat ontwikkelaars betalen 

voor participatie bij 
bouwplannen;



- Maak leefbaarheid leidend bij 
inbreidingen (8 m2 groen per 
woning is te weinig).

Mevrouw Scholten voorziet grote 
veiligheidsproblemen bij een 
fietsroute via Saturnus en
Sitterlaan naar het centrum. Door 
het park is daarentegen een 
veelgebruikte en veilige route.

De heer Roosen pleit voor een 
verhuizing van de 
muziekvereniging Sub Umbra van 
De Ligt naar de muziekschool aan 
de Bossebaan. Aanpassing van de 
muziekschool is daarvoor echter 
nodig. Dat kan als de 
muziekschool meer subsidie kan 
ontvangen.

5. Vaststellen Programmabegroting 2023
2026

Weth.
Rooijakkers

Na afloop van de eerste en tweede 
termijn wordt gestemd. Eerst vindt 
stemming plaats over de 
ingediende amendementen, dan 
over de programmabegroting en 
tot slot over de ingediende moties.

Nr Amendementen Fractie(s) Resultaat Opmerkingen
1 Armoedebeleid HvV Aangehouden
4 Verlagen hondenbelasting GBV, VVD Verworpen

5 Terugdraaien OZB verhoging GBV Verworpen met 18 tegen en 11 voor.
10 Principeverzoekenproces VVD, GBV Aangehouden Wethouder Van Brakel meldt dat 

de huidige verzoeken zijn 
afgehandeld. Misschien moeten we 
wat soepeler werken. Het college 
komt er in de woonvisie op terug.

11 Verlaging OZB VVD Ingetrokken Wethouder Rooijakkers ontraadt 
het amendement. De
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voorgenomen verhoging wordt al 
ingeperkt.

12 Kunstgrasvelden VVD Aangehouden Wethouder Van Broekhoven meldt al 
in gesprek te zijn met de 
voetbalverenigingen. We werken aan 
een businessplan. Het amendement is 
overbodiq.

13 Bijzondere bijstand GL/PvdA, HvV, 
D66, CDA

Aangenomen met 24 voor en 5 tegen.

15 Voedselbank GL/PvdA, HvV, 
SV, D66, CDA

Aangenomen unaniem. Wethouder Van Brakel vindt een 
directe incidentele bijdrage aan de 
voedselbank te kort door de bocht.

22 Energietransitie D66, HvV, 
GL/PvdA

Aangehouden Wethouder Giesbertz komt in de 
eerste raadsvergadering van 2023 
met een voorstel voor versnelling 
van de energietransitie.

25 Energietransitie CDA, HvV, 
GL/PvdA, GBV

Aangehouden Zie 22.

26 Bestaanszekerheid minima CDA Aangehouden Wethouder Van Brakel komt in de 
oordeelsvormende raad van 29 
november met een 
ondersteuningsplan voor de 
minima.

22.094 Programmabegroting 2023-2026 De geamendeerde Programmabegroting 
2023-2026 wordt unaniem aangenomen.

Stemverklaring van GBV en VVD: 
stemmen in met de begroting 
m.u.v. de onderdelen OZB en 
hondenbelasting.

Nr Moties Fractie(s) Resultaat Opmerkingen
2 ASML HvV, VVD, 

GL/PvdA, SV, 
D66, CDA

Aangenomen unaniem. Burgemeester Delhez beschouwt 
deze motie als een steun in de rug 
en een bevestiging van de huidige 
contacten met ASML.

3 Groenbeheer HvV, GBV Aangehouden
6 Stimuleringslening GBV, VVD, 

GL/PvdA
Aangenomen unaniem.

7 Beperkte zorgcapaciteit GBV, GL/PvdA, 
SV, CDA

Aangenomen met 27 voor en 2 tegen. Wethouder Stroeks wijst erop dat 
een eenmalige actie niet werkt - 
het moet een doorlopend verhaal 
zijn.

8 Foyer Art4U GBV Aangehouden Wethouder Van Broekhoven 
ontraadt de motie. Het college kan
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geen toezegging doen maar is wel 
bereid om het gesprek aan te 
gaan.

9 Beweegvoorzieningen tieners GBV, CDA Aangenomen unaniem (2 onthoudingen, de 
dames Gielis en Van Dongen-Lamers 
stemmen niet mee.).

Wethouder Van Broekhoven zegt 
toe de twee bestaande faciliteiten 
op hun kwaliteit te laten 
onderzoeken.

14 Graffiti GL/PvdA, HvV, 
GBV, SV, D66, 
CDA

Aangenomen unaniem. Wethouder Giesbertz meldt dat dit 
thema in de cultuurnota wordt 
opgenomen.

16 Wijkbudgetten GL/PvdA, HvV Aangenomen met 18 voor en 11 tegen. Wethouder Giesbertz stelt dat de 
motie in lijn ligt met de nota 
democratisering.

17 Dorpskernen SV Verworpen met 27 tegen en 2 voor. Wethouder Van Brakel stelt dat dit al 
bestaand beleid is.

18 Beleidsnota Senioren SV Verworpen met 27 tegen en 2 voor. Wethouder Stroeks ontraadt de motie.
19 Eén collecteweek SV Aangehouden Burgemeester Delhez zegt dat de 

gemeente vergunning verleent. De 
rest is aan de instellingen. Ontraadt de 
motie.

20 Linkjes SV Aangenomen met 18 voor en 11 tegen. Burgemeester Delhez begrijpt de wens 
- we zullen zien wat we eraan kunnen 
doen.

21 Watertappunt SV Aangenomen unaniem. Wethouder Giesbertz zegt toe te 
onderzoeken wat we eraan kunnen 
doen.

23 Duurzaamheid in subsidieverordening D66, HvV, 
GL/PvdA, CDA

Ingetrokken Wethouder Giesbertz: gaan we doen - 
is al gestart.

24 Ombudsman D66, HvV, 
GL/PvdA, SV,
CDA

Aangenomen met 18 voor en 11 tegen. Burgemeester Delhez maakt een 
voorbehoud. We zijn in gesprek met 
de Nationale Ombudsman. Die bekijkt 
de mogelijkheden van regionalisering. 
We komen erop teruq.

27 Kerken en ontmoeting CDA, HvV, 
GL/PvdA, D66

Aangenomen met 16 voor en 12 tegen (1 
onthouding door mevr Van Hulst).

28 Scholenhuisvesting CDA, HvV, 
GL/PvdA, SV,
D66

Aangenomen met 23 voor en 6 tegen.

29 De Ligt SV Verworpen met 27 tegen en 2 voor. Wethouder Rooijakkers ontraadt de 
motie. De gemeente gaat niet over de 
exploitatie.
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30 Fietsroute Sitterlaan GBV Aangenomen unaniem (2 onthoudingen, de 
heren Cattenstart en Wijman stemmen niet 
mee)

Wethouder Rooijakkers komt met een 
aangepast voorstel naar de raad.

6. Vaststellen Belastingtarieven 2023 Weth.
Rooijakkers

De raadsbesluiten (22.102 t/m 22.112, excl 
22.111) worden unaniem aangenomen.

7. Sluiting Om 17.00 uur.
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Hart voor
Veldhoven

«w o PvdA nm
VELDHOVEN I veldhoven

VELDHOVEN
voor nu St later

Veldhoven

MOTIE
Onderwerp Overleg met ASML
Datum 8 november 2022
Ingediend door Hart voor Veldhoven, VVD, GroenLinks/PvdA, D66, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2023-2026
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2023-2026
^ De financiële mogelijkheden van de gemeente
^ De positieve insteek van ASML om een goede relatie met de Veldhovense bevolking 

aan te houden

overwegende dat:
^ De werknemers van ASML ook gebruik maken van Veldhovense voorzieningen op 

gebied van sport, cultuur en recreatie
^ ASML zegt bereid te zijn om daar waar mogelijk iets voor de Veldhovense 

voorzieningen te willen betekenen
^ Veel Veldhovenaren de ontwikkelingen bij ASML met enige reserve volgen
^ De relatie tussen ASML en de Veldhovense bevolking hiermee versterkt kan worden
^ De dialoog met het Veldhovense gemeentebestuur structureel inhoud te geven

verzoekt het college:
1. Om in overleg met ASML regelmatig te bekijken welke bijdrage ASML zij zouden 

willen leveren ten behoeve van de Veldhovense en regionale leefbaarheidsaspecten
2. De visie op de lange termijn in dialoog bepreken met het Veldhovense 

gemeentebestuur
3. Om in te gaan op de ,tijdens het bezoek aan ASML, door ASML gedane handreiking

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor 29 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA )

Tegen 0 stemmen



Gemeente Belangen

GB8ÉŠ © PvdAVed hoven

VELDHOVEN

Veldhoven
MOTIE

Onderwerp Starters- en stimuleringsleningen
Datum 8 november 2022
Ingediend door GBV, VVD, GroenLinks/PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023-2026
Programma 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

stedelijke vernieuwing

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ het feit dat de hypotheekrente stijgt en mensen minder hypotheek kunnen opnemen 

voor de aanschaf van een woning, terwijl de koopprijzen onverminderd hoog blijven; 
^ het feit dat de kosten van het aanpassen of verduurzamen van een woning in een 

relatief korte periode enorm zijn gestegen evenals de energiekosten;

overwegende dat:
^ er nog altijd substantiële middelen beschikbaar zijn voor zowel starters- als

stimuleringsleningen, die voor een aantal mensen de mogelijkheden tot het kopen of 
aanpassen van een woning mogelijk kunnen maken;

^ het optimaal benutten van de stimuleringsregeling door onze inwoners de verdere 
verduurzaming van onze leefomgeving bevordert, hetgeen van groot belang wordt 
geacht;

verzoekt het college:
1. de mogelijkheden die er voor onze inwoners zijn met betrekking tot starters- en 

stimuleringsleningen via de gemeente ter beschikking staande communicatiekanalen 
nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van onze inwoners;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor 29 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen .. stemmen ( )



Gemeente Belangen
Veldhoven

MOTIE

GB8É8 © PvdA
VELDHOVEN

SENIOREN VELDHOVEN
OicMbij, echt betrouwbaar

nor

Veldhoven

Onderwerp Beperkte beschikbaarheid van zorg en langer thuis wonen
Datum 8 november 2022
Ingediend door GBV, GroenLinks/PvdA, Senioren Veldhoven, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023-2026
Programma Programma 6

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2023-2026 waarin wordt ingezet op het formuleren van een 

nieuwe visie op het sociaal domein;
^ Het feit dat het begrip zelfredzaamheid daarin weer opgeld doet via het uitgangspunt 

dat inwoners "zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en 
eigen regie over hun leven kunnen voeren".

overwegende dat:
^ Dit geen recht doet aan de realiteit, waarin langer thuiswonenden, vanwege 

capaciteitstekorten in de zorg, lang niet altijd meer de zorg krijgen die nodig is;
^ Doorstroom naar beschermd wonen of een verzorgingstehuis vanwege dezelfde 

tekorten ook niet haalbaar geacht kan worden;
^ De Rijksoverheid deze situatie reeds betiteld heeft als het ''nieuwe normaal', waarbij 

oplossingen voor knelpunten in de zorg gezocht worden in de inzet van 
mantelzorgers, vrijwilligerswerk en digitalisering van de zorg;

^ De samenleving in de breedte en de doelgroep zorgbehoevenden in het bijzonder 
zich nog niet helemaal bewust is van wat dit precies betekent;

^ Het daarom passend is dat de lokale overheid, i.c. gemeente Veldhoven, duidelijk 
aangeeft welke ondersteuning zij wél kan bieden nu langer thuis wonen de norm is, 
ondanks gebreken;

^ Er nu al veel schrijnende situaties zijn, waardoor verder uitstel onwenselijk is



Gemeente Belangen
Veldhoven GB8É8 © PvdA

VELDHOVEN
SENIOREN VELDHOVEN
OicMbij echt betrouwbaar VELDHOVEN

voor nu å later

Veldhoven
verzoekt het college:

1. Op korte termijn een bewustwordingscampagne te starten in overleg met de diverse 
(zorg)organisaties en belangenverenigingen om 'het nieuwe normaal' over het 
voetlicht te brengen bij àlle belanghebbenden;

2. Om haast te maken met de nieuwe visie op het sociaal domein en daarin vooral 
aandacht te hebben voor de integrale aanpak van wonen, zorg en veiligheid voor de 
zorgbehoevende inwoners van onze gemeente.

3. De raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 te berichten over de 
resultaten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - AANGENOMEN

27 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, CDA)Voor

2 stemmen (D66)Tegen



Gemeente Belangen Hart voorVVeldhoven
Veldhoven

G« © PvdA |
VELDHOVEN I veldhoven

VELDHOVEN
voor nu ãĩ later

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Voldoende beweegvoorzieningen voor tieners
Datum 8 november 2022
Ingediend door GBV, Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023-2026
Programma Programma 7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ Het feit dat er in Veldhoven 6 beweegvoorzieningen voor tieners zijn waarvan er 2 

een grondige opknapbeurt verdienen;
^ Het feit dat Cordaad Welzijn aangeeft dat het totale aanbod onvoldoende in de 

behoefte van deze doelgroep voorziet;
^ De nota Veldhoven Beweegt

overwegende dat:
^ Jongeren minder vertegenwoordigd zijn in sportclubs;
♦ Lichaamsbeweging preventief kan werken om verschillende problemen op het gebied 

van gezondheid te voorkomen;
^ Er ook een sociaal en psychisch aspect aan lichaamsbeweging zit;
^ Er mogelijk Brainportgelden beschikbaar zijn hiervoor;

verzoekt het college:
1. Om te zorgen voor voldoende beweegvoorzieningen voor tieners, daarbij rekening te 

houden met de spreiding over Veldhoven en daarover met Cordaad Welzijn en 
andere relevante organisaties zoals onder andere GGD afstemming te hebben.

2. Met Brainport in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning en daar vóór het eind van het tweede kwartaal van 2023 de raad over 
te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN (mevr. Gielis en van 
Dongen-Lamers hebben niet gestemd)

Voor 27 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 0 stemmen



TO O PvdA SA Hart voor

Veldhoven
VELDHOVEN VELDHOVEN

voor nu later

Veldhoven

AMENDEMENT

Onderwerp Verbreding onderzoek bijzondere bijstand
Datum 8 november 2022
Ingediend door GroenLinks/PvdA, Hart voor Veldhoven, D66, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma 6.09.01

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022

kennis genomen hebbend van:
^ Het voorstel van het college in de programmabegroting 2023-2026, in paragraaf 

6.09.01, om een onderzoek uit te voeren naar een verhoging van de inkomensgrens 
voor de bijzondere bijstand van 110Zo naar 120Zo;

^ De huidige economische situatie met snel stijgende kosten.

overwegende dat:
^ Voor steeds meer mensen de stijgende kosten zorgen voor problemen;
^ Dit voor gezinnen met een laag inkomen kan zorgen voor nieuwe of toenemende 

schuldenproblematieken;
^ Een deel van gemeenten al besloten heeft het percentage van de inkomensgrens 

voor de bijzondere bijstand te verhogen naar 1300Zo;
^ Het in dit programmapunt gaat om een onderzoek die inzichtelijk moet maken hoe 

een verhoging van het percentage voor de bijzondere bijstand mensen kan helpen in 
het verminderen van deze schuldenproblematiek;

^ De situatie nu erger is dan een jaar geleden, toen dit onderzoek werd toegezegd en 
dit daarom vraagt om een breder onderzoek.



gunks © PvdA a*
VELDHOVEN

Hart voor
Veldhoven

D66
veldhoven

VELDHOVEN
voor nu later

♦♦♦4
Veldhoven

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 22.094 als volgt te wijzigen:
1. De zin: 'We doen een breed onderzoek naar effecten van ons minimabeleid, 

waaronder of een verhoging van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand van 
110oZo naar 120oZo significant kan bijdragen aan het verminderen van 
schuldenproblematiek';

2. Te vervangen naar: 'We doen een breed onderzoek naar effecten van ons 
minimabeleid, waaronder of een verhoging van de inkomensgrens van de bijzondere 
bijstand van 110oZo naar 120oZo of 130oZo significant kan bijdragen aan het 
verminderen van schuldenproblematiek'.

Stemming 29 stemmen - AANGENOMEN)

Voor 24 stemmen (HvV, GBV, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 5 stemmen (VVD)



GB8Êg © PvdA Veldhoven
Hart voor
Veldhoven

VELDHOVEN
Dichtbij, echt betrouwbaar

voor nu te later

Veldhoven

veldhoven

MOTIE

Onderwerp Veldhoven verfraaien met Street Art
Datum 8 november 2022
Ingediend door GroenLinks/PvdA, Hart voor Veldhoven, GBV, Senioren Veldhoven, D66, 

CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2023-2026
Programma 5.01

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2023;
^ De objecten verfraaid met Street Art op verschillende plekken in Veldhoven;
^ De positieve, kleurrijke bijdrage die deze Street Art levert aan de beleving van de 

openbare ruimte.

overwegende dat:
♦ Er in Veldhoven nog veel permanent kale objecten (bijv. ondergrondse containers, 

stroomkastjes, muren) zijn;
^ Deze vaak beklad worden met o.a. namen in graffiti (tags);
^ Dit niet bijdraagt aan een positieve beleving van de openbare ruimte;
^ Graffiti voor veel mensen een aantrekkelijke manier is om zich creatief en/of 

kunstzinnig te uiten.

verzoekt het college:
1. In de nota cultuur verbindt Veldhoven de mogelijkheid voor het gebruik van graffiti 

in de openbare ruimte mee te nemen;
2. De resultaten hiervan aan de raad terug te koppelen via een raadsinformatienota.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor 29 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 0 stemmen



GB8S O PvdA
VELDHOVEN

Hart voor
Veldhoven

GemeenteBelangen 
Veldhoven Ŵ

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

AMENDEMENT
Veldhoven

Onderwerp Vers groente en fruit Voedselbank
Datum 8 november 2022
Ingediend door GroenLinks/PvdA, Hart voor Veldhoven, GBV, Senioren Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma 6.02.02

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2023;
^ Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017;
^ Het stijgende aantal huishoudens bij de Voedselbank, van 111 op 9 juni 2022 naar 

146 op dit moment.

overwegende dat:
^ Er zeer beperkt vers groente en fruit aanwezig is bij de Voedselbank;
^ Het aantal huishoudens bij de Voedselbank sterk blijft stijgen en de uitstroom 

nagenoeg tot stilstand is gekomen;
^ Hierdoor steeds meer huishoudens geen groente en fruit kunnen consumeren, wat 

leidt tot eenzijdige voeding;
^ Elk kind en volwassene recht heeft op de mogelijkheid tot een gezonde leefsituatie, 

waarbij gezonde voeding een belangrijk onderdeel is;
^ De al beperkte aanvoer van groente en fruit in de winter verder zal afnemen;
4 Supermarkten een bereidheid tonen om tegen een voordelige prijs groente en fruit te 

verkopen aan de Voedselbank.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. [OO.OOO] als volgt te wijzigen:
1. Een eenmalig bedrag van 24.000 euro te verstrekken aan de Voedselbank voor het 

komende begrotingsjaar 2023 en hiervoor het begrotingsoverschot van 2023 aan te 
wenden;

2. Een verandering in leefstijl mee te nemen bij de opstelling van het 
gezondheidsbeleid;

3. De raad te informeren over de voortgang bij de le bestuursrapportage.

Stemming 29 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor 29 stemmen (HvV, GBV, VVD, GĻ/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 0 stemmen



gunks O PvdA
VELDHOVEN

SA Hart voor
Veldhoven

veldhoven

voor nu & later

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Onderzoek mogelijkheid wijk- of buurtbudgetten
Datum 8 november 2022
Ingediend door GroenLinks/PvdA, Hart voor Veldhoven, D66, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2023-2026
Programma 0.01.01

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ Programmaparagraaf 0.01.01 in de programmabegroting 2023;
^ Het beleidsinstrument burgerbegroting in de gemeente Maastricht, waarin inwoners 

gezamenlijk een vastgesteld bedrag verdelen onder initiatieven en wat mede 
gefinancierd wordt door provincie Limburg.

overwegende dat:
^ Het concept burgerbegroting uit Maastricht te vergelijken is met een wijk- of 

buurtbudget.
^ Een wijk- of buurtbudget invloed geeft voor inwoners voor verbetering van de eigen 

leefomgeving;
^ Inwoners vaak zelf het beste gevoel hebben van wat nodig is in de eigen wijk;
^ Het onderzoek van deze vorm van betrokkenheid aansluit op uitgesproken wens in 

het coalitieprogramma voor het meer experimenteren met vormen van 
burgerparticipatie.

verzoekt het college:
1. Bij de opstelling van een visie op participatie en democratisering mee te nemen of 

een wijk- of buurtbudget in Veldhoven mogelijk is;
2. Hierbij actief te zoeken naar subsidiemogelijkheden bij de provincie Noord-Brabant.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - AANGENOMEN

Voor 18 stemmen (HvV, GL/PvdA, SV, D66, CDA )

Tegen 11 stemmen (GBV, VVD)



At

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

MOTIE

♦♦♦4
Veldhoven

Onderwerp Verwijzingen in teksten
Datum 7 november 2022
Ingediend door SENIOREN VELDHOVEN
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023
Programma Het hele programma en meer

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 7 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ De tekst van de programmabegroting 2022 en alle andere nota's, rapporten, 

rapportages en wat al niet meer;
^ Er telken male verwezen wordt naar een rapport beleidsnota of wat al niet meer;

overwegende dat:
^ Dat de Raad van Veldhoven voor een groot deel bestaat uit mensen die naast de 

werkzaamheden voor de raad ook nog een volledige- dan wel een deeltijd baan 
hebben, en zij dus niet alle tijd hebben;

^ Zij dus geen tijd hebben om het RIS (Raads Informatie Systeem) door te spitten om 
de genoemde documenten te zoeken en daar uit te halen wat de schrijver bedoelt;

^ Het voor de ambtenaren makkelijker is om de juiste gegevens te vinden daar zij 
dagelijks met het systeem werken en de raadsleden niet;

verzoekt het college:
^ De ambtenaren er van te overtuigen dat voor de duidelijkheid en een beter begrip er 

linkjes moeten komen die verwijzen naar verwijzingen die de ambtenaren per 
document toch keer op keer gebruiken, of de tekst van de verwijzing in het 
document zetten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - AANGENOMEN

Voor 18 stemmen (HvV, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 11 stemmen (GBV, VVD)



SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Watertappunten
Datum 8 november 2022
Ingediend door SENIOREN VELDHOVEN
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023-2026
Programma Volksgezondheid en Milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ Dat we als doelstelling hebben om een gezonde levensstijl te stimuleren 
^ Lichaamsbeweging zoals wandelen en fietsen onderdeel van die gezonde levensstijl 

zijn
^ We ook als doelstelling hebben om restafval te verminderen 
^ We constateren dat sloten en bermen vaak bezaaid zijn met lege drank flesjes en 

blikjes

overwegende dat:
^ Buurgemeenten voor de dorstige recreant samen met Brabant Water openbare 

watertappunten aanbieden
^ Ze hiermee het recreatief wandelen en fietsen stimuleren 
^ Het hergebruik van flesjes bevorderen

verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken op welke voorwaarden in Veldhoven watertappunten 

gerealiseerd kunnen worden
2. Op grond daarvan een afweging te maken over de realisatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor 29 stemmen (HvV, GBV, VVD. GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 0 stemmen
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voor nu Sĩ laterSENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Aanstelling ombudsman
Datum 8 november 2022
Ingediend door D66, Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, Senioren Veldhoven, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023-2026
Programma Programma 0

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ Het coalitieakkoord De Veldhovense opgaven -Investeren voor een duurzame 

toekomst" waarin het voornemen is opgenomen om een ombudsman voor de 
Veldhovense inwoners aan te stellen

^ De Programmabegroting 2023-2026 waarin dit voornemen niet terugkomt

overwegende dat:
^ Inwoners van Veldhoven met klachten over de behandeling van hun eerdere 

bezwaren door de gemeente Veldhoven zich tot een ombudsman moeten kunnen 
wenden

^ Onafhankelijke rechtsbescherming voor de inwoners van Veldhoven door de 
aanstelling van een ombudsman wordt verbeterd

^ Deze ombudsman eventueel tevens kan worden aangesteld als coördinator anti
discriminatie om kansengelijkheid voor alle inwoners te bevorderen

4 De gemeentewet in artikel 81p lid 2 aangeeft dat de raad voor 1 juli 2023 haar 
besluit tot instelling van een ombudsman per 1 januari 2024 aan de Nationale 
ombudsman moet sturen

verzoekt het college:
1. Tijdig voor 1 juli 2023 het raadsbesluit tot instelling van een ombudsman in 

Veldhoven en bijbehorende verordeningen uit te werken en aan de raad voor te 
leggen, zodat Veldhoven per 1 januari 2024 over een ombudsman beschikt

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - AANGENOMEN

Voor 18 stemmen (HvV, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 11 stemmen (GBV, VVD)
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VELDHOVEN veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Kerken en ontmoeting
Datum 8 november 2022
Ingediend door CDA, Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2023-2026
Programma Programma 5 paragraaf 5.02.04

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ De inhoud van de startbijeenkomst voor het opstellen van een kerkenvisie op 29 

september 2022
^ Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in paragraaf 

5.02.04- blz 48, om de kerkenvisie vast te stellen met als doel behoud van cultureel 
erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen

♦ De veelal in de nabijheid van de kerken gelegen gemeenschapshuizen in een 
achterstallige staat van onderhoud verkeren en in enkele gevallen interessant zijn 
om plaats te maken voor woningbouw.

overwegende dat:
^ Veldhoven een stad van dorpen is met beeldbepalende kerken als herkennings- en 

ontmoetingspunt
^ Duurzaam gebruik niet specifiek genoeg gedefinieerd is.
^ Kerken naast cultureel erfgoed ook religieus erfgoed zijn
^ De maatschappelijke functie en de herbestemming een zaak is die de hele

gemeenschap aangaat en bij voorkeur ook van waarde is voor de hele gemeenschap.
^ De functie van het ontmoeten, samenkomen en bezinnen vooralsnog onvoldoende 

tot zijn recht komt bij het opstellen van de kerkenvisie
^ De herbestemming van de kerken te eng wordt beschouwd als alleen wordt gekeken 

naar de monumentenstatus en het gebouw.
^ De functie en toekomst van de gemeenschapshuizen en de kerken samen moeten 

worden gewogen.
^ Er van de gemeente in het belang van de gemeenschap een actieve houding 

verwacht mag worden.
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Veldhoven
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voor nu later
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LINKS © PvdA

VELDHOVEN veldhoven

Veldhoven

verzoekt het college:
1. Contact te leggen met de eigenaren van de kerkgebouwen en per kerkgebouw 

serieus te onderzoeken of het onderbrengen van een gemeenschapshuis of andere 
sociaal maatschappelijke functie met medewerking van het gemeentebestuur in die 
kerk een haalbare optie is.

2. De gemeenteraad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 28 stemmen - AANGENOMEN

Voor 16 stemmen (HvV, GL/PvdA, D66, CDA )

Tegen 12 stemmen (GBV, VVD, SV (G. Coppens)
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Bichtbij, écht betrouwbaar

D66
veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Scholenhuisvesting
Datum 8 november 2022
Ingediend door CDA, Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, Senioren Veldhoven, D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2023-2026
Programma Programma 4 Paragraaf 4.01.01

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ Er een IHP is opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.
^ Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in paragraaf 

4.01.01 - blz 42, om uitvoering te geven aan het vastgestelde IHP, door het 
opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen voor behoud en uitbreiding 
van het aanbod van onderwijshuisvesting.

overwegende dat:
^ Na het vaststellen van het IHP de normen voor gezondheid, veiligheid en 

duurzaamheid door Corona en de Energiecrisis behoorlijk zijn gewijzigd en 
aanpassingen in belang zijn toegenomen.

^ Er in de Brainport regio ook een schaalsprong wordt gemaakt en er vele huizen 
gebouwd moeten worden in de komende jaren.

^ Het destijds opgestelde uitvoeringsprogramma niet automatisch meer leidt tot 
voldoende kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

^ Een actualisatie nodig is waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe eisen voor 
hoeveelheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

^ Hier mogelijk ook subsidies voor te verkrijgen zijn.
^ Wellicht investeringen naar voren gehaald kunnen en moeten worden en vervanging 

en uitbreiding eerder wenselijk is.



Hart voor
Veldhoven

W O PvdA ÉÈjğ
VELDHOVEN
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SENIOREN VELDHOVEN
Bichtbij, écht betrouwbaar

D66
veldhoven

Veldhoven

verzoekt het college:
1. Een actualisatie van het IHP uit te voeren waarin de hoeveelheid, de duurzaamheid, 

veiligheid en gezondheid inclusief de mogelijkheden voor subsidie worden 
meegenomen

2. De gemeenteraad hierover voor de volgende begrotingsbehandeling te informeren 
zodat noodzakelijke investeringen zo snel mogelijk kunnen worden meegenomen

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 29 stemmen - AANGENOMEN

Voor 23 stemmen (HvV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 6 stemmen (GBV)
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Veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Aanpassing tracé fietsroute Huysackers-City centrum
Datum 8 november 2022
Ingediend door Hart voor Veldhoven, GBV
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2023-2026
Programma 2.02.01 mobiliteitsvisie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2023-2026
^ Het voornemen om te komen tot verbetering van de fietsroute van Huysckers naar 

het City-centrum
^ Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting 2023-2026, in 

paragraaf 2.02.01, blz. 35, om de fietsstructuur rondom Saturnus Z de Sitterlaan te 
betrekken in het nieuwe plan

^ De inspreekbijdrage van bewoners van de Saturnus

overwegende dat:
^ Een fietspad volledig door het park Vogelzang ongewenst is
^ Er momenteel voldoende alternatieven voor fietsverkeer noord-zuid beschikbaar zijn 
^ Er gevreesd wordt dat er verkeersonveilige situaties ontstaan op de Saturnus 
^ Het doortrekken van het tweezijdig fietspad komende vanaf de kinderboerderij langs 

Sondervick niet nodig is
^ Fietsers op dit moment nauwelijks hinder ondervinden op de Sitterlaan 
^ Er een beter alternatief is om de fietsstructuur zoals voornoemd te verbeteren 
^ Fietsers als water zijn en de meest vanzelfsprekende en gemakkelijke route zullen 

rijden
^ Er met kleine aanpassingen voldaan kan worden om de verkeersveiligheid te 

waarborgen

30
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Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven

verzoekt het college:
1. Na te gaan of de route aan te passen is door komende vanaf de Eindhovensebaan 

(Boerenbond) op de nieuw aan te leggen rotonde, de fietsroute rechtdoor te trekken 
en na de waterkelder en dahliatuin De Jonge Stek met een vloeiende bocht aan te 
sluiten op de Sitterlaan en vervolgens te vervolgen via de Sitterlaan naar de 
Sterrenlaan

2. De financiële consequenties in beeld te brengen en met de raad te delen

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN (Dhr. Cattenstart en 
Wijman stemmen niet)

Voor 27 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA)

Tegen 0 stemmen

30
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