
Veldhoven
Raadsvergadering 8 en 9 november 2021 - 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 8 en dinsdag 9 november 2021.

Afwezig: De heer Van Doren (GBV) op 8 
november en de heer Wijnands (VSA) op 8 en
9 november.

2. Vaststellen definitieve agenda Op 8 november zijn er 3 personen die gebruik 
maken van het spreekrecht. Daarna volgt de
1e termijn van de fracties. De vergadering 
wordt geschorst om 22.48 uur.

Heropening van de vergadering op 9 
november om 10.00 uur met de 1e termijn 
van het college, de 2e termijn van raad en 
college en de besluitvorming.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 17: De heer Kaspers (VVD)

4. Spreekrecht Er hebben drie personen gebruik gemaakt 
van het spreekrecht:

4 De heer Roijers inzake de 
Woningbouwversnelling

4 De heer Welp (GoClean) inzake 
Zwerfafval

4 Mevrouw Prinsen (de Bibliotheek 
Veldhoven) inzake Culturele hotspot



5. Nagekomen raadsvoorstellen
5.1 Beslissen op Wob-verzoek Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor 

(VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66,
Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) en 3 
stemmen (Senioren Veldhoven) tegen 
aangenomen.

5.2 Benoemen de heer P. Wijman tot lid 
werkgeverscommissie

Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen 
voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.

5.3 Benoemen E. Dings tot steunfractielid 
(Senioren Veldhoven)

Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen 
voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.

6. Vaststellen Programmabegroting 2021
2024

JR 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.

1 Amendement: Stimuleren centrumgebieden VVD Het amendement is ingetrokken.

26 Amendement: Uitbreiding fte's LL, VSA, BPV Het amendement is ingetrokken. Toezeaaina: wethouder Van Donaen 
zegt toe een overzicht van de 
benodigde fte's aan de raad te doen 
toekomen. In het overzicht staat een 
brede inventarisatie van alle fte's, 
meer dus dan de 23 fte's. De nu niet 
in de begroting opgenomen fte's zullen 
een vervolg krijgen via de routekaart 
(of wellicht niet). Het is een brede 
inventarisatie op grond waarvan het 
college tot het opnemen van de 23 
fte's in de begroting is gekomen.

25 Amendement: Onroerend Zaakbelasting 
(OZB)

LL Het amendement is verworpen, met 5 
stemmen voor (VSA, Burgerpartij Veldhoven, 
Lokaal Liberaal) en 21 stemmen tegen (VVD, 
GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, D66).

2 I 7



15 Amendement: Digitale agenda D66 Het amendement is aangehouden. Burgemeester Delhez onderkent het 
grote belang van digitalisering. 
Digitalisering is onderdeel van de 
routekaart. Het college is het eens 
met de strekking van het 
amendement.
Toezeaaina. In het 1e kwartaal van
2022 komt het college met meer 
informatie. Er komt van het college 
net voor de verkiezingen een 
overdrachtsdocument.
D66 houdt het amendement aan tot 
de laatste besluitvormende 
raadsvergadering in deze 
raadsperiode. Op dat moment heeft 
het college de informatie aan de raad 
verstrekt.

16 Amendement: Levensloopbestendig bouwen D66 Het amendement is verworpen, met 12 
stemmen voor (Senioren Veldhoven, VSA,
CDA, D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal 
Liberaal) en 14 stemmen tegen (VVD, GBV, 
PvdA).

3 Amendement: Zwembadattributen VVD, GBV Het amendement is aangenomen, met 14 
stemmen voor (VVD, GBV, PvdA) en 12 
stemmen tegen (Senioren Veldhoven, VSA, 
CDA, D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal 
Liberaal).

2 Amendement: Verminderen zwerfafval VVD, GBV, SV, 
VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, LL

Het amendement is unaniem aangenomen, 
met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

20 Amendement: Jeugdoverlast BPV, VSA, LL Het amendement is unaniem aangenomen, 
met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

21 Amendement: Wob-verzoeken BPV, VSA, D66,
LL

Het amendement is aangenomen, met 20 
stemmen voor (VVD, Senioren Veldhoven,
VSA, CDA, PvdA, D66, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal) en 6 stemmen 
tegen (GBV).
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21.110 Programmabegroting 2022-2025 De Programmabegroting 2022-2025 is 
aangenomen met 24 stemmen voor en 2 
stemmen tegen (Lokaal Liberaal en dhr.
Peters van VSA).

Senioren Veldhoven geeft een 
stemverklaring af: De fractie kan 
instemmen met de begroting mits er 
een inlegvel komt met errata over 
high impact crimes incidenten (1,71 
per 1000 inwoners i.p.v. 2,6 per 1000 
inwoners);
Toezeaaina: Er zal een deraeliik 
inlegvel komen.

De VSA-fractie legt een stemverklaring 
af. Mevrouw Gielis stemt voor de 
begroting. Zij steunt de uitbreiding 
met extra fte's voor het sociaal 
domein. De heer Peters stemt tegen 
de begroting vanwege de Ozb- 
verhoging.

De CDA-fractie legt een 
stemverklaring af. De fractie stemt in 
met de begroting vanwege de 
toelichting van wethouder Rooijakkers 
over contacten met de provincie over 
het negatieve begrotingssaldo in 2025. 
De provincie zal, ondanks het 
negatieve saldo in 2025, zeer 
waarschijnlijk repressief toezicht 
toepassen.

4 Motie: Versnelling afhandeling 
principeverzoeken

VVD, SV, BPV,
LL

De motie is aangehouden.

5 Motie: Laadpalen GBV, PvdA De motie is unaniem aangenomen, met 26 
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

6 Motie: Ondersteuning evenementen GBV, PvdA De motie is aangenomen, met 19 stemmen 
voor (VVD, GBV, PvdA, Senioren Veldhoven 
en BPV) en 7 stemmen tegen (VSA, CDA, D66 
en Lokaal Liberaal).

7 Motie: Veldwijzer GBV, PvdA De motie is ingetrokken. Toezegging. De motie is ingetrokken 
na een toezegging van wethouder Van 
Dongen om bestuurlijk aandacht te
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vragen bij de betrokken instellingen 
voor de communicatie en er zal extra 
inzet komen via de gemeentelijke 
communicatiekanalen hiervoor.

8 Motie: Aanhoudende rattenoverlast VSA, CDA, D66, 
BPV, LL

De motie is ingetrokken. Toezeaaina. De motie is inaetrokken 
na een toezegging van wethouder Van 
de Looij dat de al voorgestelde acties 
(bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten 
op locatie en voorlichting via de 
media) uitgevoerd worden en zullen 
worden, het moment waarop is 
afhankelijk van de coronamaatregelen.

9 Motie: Afval scheiden VSA, CDA, BPV, 
LL

De motie is aangehouden.

10 Motie: Gemeentelijke regie bouwen VSA, SV, BPV,
LL

De motie is aangehouden.

11 Motie: Groenbeheer biodiversiteit VSA, VVD, GBV,
Senioren
Veldhoven,
PvdA, D66, BPV, 
LL

De motie is unaniem aangenomen, met 26
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

12 Motie: Evenementenbeleid PvdA De motie is ingetrokken. De motie is ingetrokken na een 
antwoord van wethouder Van den
Oever over het handhaven van de 
bezwaartermijnen. Wethouder Van 
den Oever zegt dat de 
bezwaartermijnen (6 weken) wettelijk 
zijn vastgelegd. Er wordt bij 
evenementen geprobeerd maatwerk te 
leveren.
Toezegging. De wethouder zegt toe 
dat hij de raad zal informeren over 
geluidsnormen als dat opportuun is.

13 Motie: Minimaregeling PvdA, GBV, BPV De motie is ingetrokken. Toezegging. De motie is ingetrokken 
na een toezegging van wethouder Van 
Dongen dat er vanuit haar een overleg 
met alle ketenpartners in het kader 
van het armoedebeleid en
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minimabeleid samen met een aantal 
ervaringsdeskundigen (in VAT) wordt 
geïnitieerd. Er zal een bijeenkomst 
met genoemden gepland worden en 
de uitkomsten worden teruggekoppeld 
aan de raad voor de Kadernota. En er 
is een voorstel om een 
afstudeeronderzoek te laten uitvoeren 
waarin wordt onderzocht wat het 
effect is van het minimabeleid.

Het volgende: 'te onderzoeken wat de 
effecten kunnen zijn van een 
verhoging van het maximum inkomen 
voor de bijzondere bijstand van 11070 
naar 1207, zowel financieel (wat kost 
dit?), maar vooral ook 
maatschappelijk (wat betekent dit 
voor de mogelijkheid om mee te doen 
in de maatschappij voor huishoudens 
met bijzondere bijstand?)' is een 
technische vraag waarop de raad een 
antwoord zal krijgen.

14 Motie: Schone Lucht Akkoord PvdA De motie is aangehouden.

17 Motie: Bescherming Veldhovense 
woningmarkt

D66 De motie is verworpen, met 10 stemmen 
voor (VSA, CDA, D66, BPV, Lokaal Liberaal, 
en mevrouw Van Hulst van Senioren 
Veldhoven) en 16 stemmen tegen (VVD, GBV, 
PvdA en mevrouw De Greef en de heer 
Coppens van Senioren Veldhoven).

18 Motie: Initiatief en regie culturele 
voorzieningen

D66 De motie is verworpen, met 12 stemmen 
voor (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, 
Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) en
14 stemmen tegen (VVD, GBV, PvdA).

19 Motie: Rien Luijkx Klare Taal Bokaal D66, VVD, GBV, 
SV, VSA, CDA, 
PvdA, BPV, LL

De motie is unaniem aangenomen, met 26 
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

22 Motie: Capaciteit uitbreiding BPV, VSA De motie is ingetrokken.
6 I 7



23 Motie: Cijfers bij meetindicatoren BPV, VVD, GBV, 
VSA, CDA, D66, 
LL

De motie is unaniem aangenomen, met 26 
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

24 Motie: Zienswijzen BPV, VSA, LL De motie is aangehouden.

27 Motie: Beleidsnota senioren SV De motie is verworpen, met 3 stemmen 
voor (Senioren Veldhoven) en 23 stemmen 
tegen (VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66, 
Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal).

28 Motie: Versterking positie wijken VSA, SV, BPV,
LL

De motie is ingetrokken. Toezeaaina. De motie is inaetrokken 
na een toezegging van wethouder Van 
Dongen:
Spoor 1 inzake de Tijdelijke kaders 
participatie wordt in Q1 2022 
geëvalueerd en vervolgens wordt de 
raad hierover geïnformeerd. Spoor 2 
(samenspraak) start in de 1e helft van 
2022 en de raad wordt hierbij 
betrokken.

6. Vaststellen Belastingtarieven 2021 JR De raadsbesluiten (21.069 t/m 21.078) 
worden unaniem aangenomen (26 stemmen 
voor, 0 stemmen tegen).

Het raadsbesluit 21.068 inzake Onroerende 
zaakbelastingen wordt aangenomen met 23 
stemmen voor (VVD, GBV, Senioren
Veldhoven, CDA, PvdA, D66, Burgerpartij 
Veldhoven) en 3 stemmen tegen (VSA, Lokaal 
Liberaal).

7. Sluiting Om 17.49 uur.

POHO = portefeuillehouder
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Gemeente Belangen 
Veldhoven

veldhoven

UELDH
SAMEN v. I Veldhoven

Dichtbij, echt betrouwbaar ANDRS #inbeweging

w
Burgerpartij Veldhoven

LOKAAL LIBERAAL

AMENDEMENT Veldhoven

Onderwerp Ondersteunen van Stichting GoClean Veldhoven
Datum 9 november 2021
Ingediend door VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij 

Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma 2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 Dat er in Veldhoven vele vrijwilligers (ongeveer 180) actief zijn bij het opruimen van 

zwerfafval en dat zij daarmee een gemeentetaak overnemen. Hoewel de gemeente 
de Zwerfafvalpakkers faciliteert door de vereiste materialen (grijper, hesje, 
vuilniszakring e.d.) in bruikleen te geven, heeft de Stichting GoClean Veldhoven 
behoefte aan aanvullende financiële middelen voor onder meer het realiseren van 
een prentenboek dat aan alle 4 tot 8 jarigen wordt uitgedeeld. Met het prentenboek 
wordt bijgedragen aan de bewustwording en voorlichting onder de jeugd voor wat 
betreft (het weggooien van) afval. Voorts wenst de Stichting voorlichting te geven op 
scholen, verenigingen, winkeliers en bedrijven. Ook voor dat doel zijn financiële 
middelen nodig;

4 Enkele Zwerfafvalpakkers maken bij het Zap'en gebruik van de applicatie Litterati. 
Daarmee wordt de exacte locatie en het type zwerfafval vastgelegd. De hiermee 
verzamelde data kunnen thans niet 1 op 1 worden uitgelezen door de gemeente. Dat 
is een gemiste kans. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zich aansluit bij het 
Zwerfafvalkompas. Met de door de Zap'ers verzamelde data kan vervolgens op 
efficiënte wijze beleid worden gevoerd;

overwegende dat:
4 Het gewenst is de Stichting GoClean Veldhoven aanvullend te ondersteunen met een 

geldbedrag van C 7.500,00 zodat de Stichting dat geldbedrag kan aanwenden ter 
realisering van haar (statutaire) doelen. Op deze wijze kan de Stichting zich in 
blijven zetten voor een schoner en gezonder leefklimaat in Veldhoven;



Gemeente Belangen 
Veldhoven

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

VELDH
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Veldhoven
#fnbeweging
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w
Burgerpartij Veldhoven

LOKAAL LIBERAAL

♦♦♦4
Veldhoven

Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het 
volgende besluitpunt:

1. De gemeente sluit zich voor één jaar aan bij het Zwerfafvalkompas.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.
3. De benodigde capaciteit wordt geleverd door de Stichting GoClean; anders vervalt 

punt 1.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

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

Tegen 0 stemmen



Gemeente Belangen 
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT

Onderwerp Aanschaf speelattributen zwembad City Sport Veldhoven
Datum 9 november 2021
Ingediend door VVD, GBV
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma 2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 Doelstelling 9 van het programma Sport, cultuur en recreatie, paragraaf 2.1.5,

waarin de gemeente wil zorgen voor een afname van het percentage niet-sporters in 
Veldhoven;

overwegende dat:
4 Veldhoven straks beschikt over een gloednieuw zwembad;
4 De gemeente het aantal actieve sporters wil laten toenemen;
4 De VVD de samenwerking van de politieke partijen in Veldhoven wil bevorderen door 

de fractievoorzitters van alle partijen deze speelattributen te laten proberen of 
testen;

4 Het hebben van speelattributen, zoals wipeout toestellen, ook een impuls kan geven 
aan het aantal bezoekers van het zwembad;

Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het 
volgende besluitpunt:

1. Om een bedrag van C 10.000 ter beschikking te stellen zodat het zwembad City 
Sport Veldhoven sportattributen, zoals wipeout toestellen, kan aanschaffen om het 
zwemmen in het nieuwe zwembad aantrekkelijker te maken voor met name de 
jeugdige zwemmers.

2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Tegen 12 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Burgerpartij 
Veldhoven, Lokaal Liberaal)



Gemeente Belangen 
Veldhoven

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Veldhoven
#inbeweging
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VELDHOVEN veldhoven

Burgerpartij Veldhoven
♦♦♦4

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp De nieuwste laadtechnieken
Datum 9 november 2021
Ingediend door GBV, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij

Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2021,

kennis genomen hebbend van:

4 Het feit, dat er tegenwoordig naast de reguliere laadpaal ook andere oplossingen zijn 
voor het laden van elektrische voertuigen

4 Daarbij gedacht kan worden aan een lantaarnpaal waaraan ook een elektrische auto 
kan worden opgeladen

overwegende dat:
4 Veldhoven behoort tot de Brainportregio, waar innovaties hoog in het vaandel staan;
4 De allerlaatste innovaties zorgen voor ruimtebesparing en een beter ruimtelijk 

straatbeeld;
4 Deze ook goed toepasbaar zijn in nieuwbouwwijken;
4 Er voor de gebruikers niets verandert

verzoekt het college:
4 In overleg te treden met onze vaste leverancier van laadpalen om te bezien of er 

mogelijkheden zijn om (op korte termijn) de nieuwste laadtechnieken, bijvoorbeeld 
in combinatie met lantaarnpalen, toe te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

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

Tegen 0 stemmen



Gemeente Belangen 
Veldhoven PvdA

Burgerpartij Veldhoven

Veldhoven
MOTIE

Onderwerp Ondersteuning veiligheidskosten gesubsidieerde evenementen
Datum 9 november 2021
Ingediend door GBV, VVD, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
Programma 2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:

4 Het feit dat de (financiële) ondersteuning van gesubsidieerde evenementen in 
bepaalde gevallen tekort lijkt te schieten;

4 Dat dit komt doordat organisatoren een steeds groter gedeelte van de hiervoor 
ontvangen subsidie moeten besteden aan te nemen maatregelen op het gebied van 
veiligheid. Bijvoorbeeld aan crowdmanagement, het plaatsen van camera's, 
verkeersregelaars, beveiliging en ehbo.

overwegende dat:
^ Dit soort kosten hoog uit kunnen vallen en onvoldoende zijn meegenomen bij het 

vaststellen van het huidige subsidieniveau;
^ De uitvoering van bepaalde gesubsidieerde evenementen hierdoor in de toekomst 

mogelijk in het geding komt. Het gaat bijvoorbeeld om Cityfest, de Omloop der 
Kempen, de jaarlijkse carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de 
Oranjemarkt

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken in welke gevallen het voortbestaan van bepaalde gesubsidieerde 

evenementen door hoge veiligheidskosten gevaar loopt;
2. Om per geval waarbij dit probleem optreedt te zoeken naar een maatwerkoplossing, 

zodat het voortbestaan van het evenement niet in gevaar komt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 19 stemmen (GBV, VVD, Senioren Veldhoven, PvdA, Burgerpartij 
Veldhoven)

Tegen 7 stemmen (VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal)
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MOTIE

Onderwerp Groenbeheer (of biodiversiteit)
Datum 9 november 2021
Ingediend door VSA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, D66, BurgerPartij

Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma 2.1.5 Sport, cultuur en recreatie + doelstelling 1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2022-2025;

overwegende dat:
4 Het belangrijk is dat Veldhoven groen blijft;
4 Het aantal bomen in Veldhoven nooit mag afnemen;
4 Het omvormen van groen naar gras een verarming van biodiversiteit is; 
4 Dit heeft ook een verarming van het straatbeeld tot gevolg;

verzoekt het college:
1. De ambitie te verhogen tot zeker 4,5 hectare groot en zo meer biodiversiteit binnen 

onze gemeentelijke grenzen te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

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

Tegen 0 stemmen
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp Instellen van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal'
Datum 9 november 2021
Ingediend door D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL
Naar aanleiding van Raadsbehandeling Programmabegroting 2022
Programma 2.1.0. Programmaplan - Bestuur en ondersteuning - Hoofdkader

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
^ de Programmabegroting 2022,
^ de opgave die het college zich onder paragraaf 2.1.0 stelt om als het gaat om

communicatie 'in alle gevallen rekening te houden met inwoners die niet over digitale 
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners',

overwegende dat:
^ elke inwoner van Veldhoven in staat moet zijn om de communicatie met de 

gemeente en andere officiële instanties te begrijpen;
^ overheidscommunicatie en communicatie door andere officiële instanties door veel 

inwoners echter wordt ervaren als moeilijk te doorgronden;
^ de gemeente Veldhoven in de begroting 2022 aangeeft zich bewust te zijn van de 

problemen die grote groepen mensen hebben met het begrijpen van informatie 
afkomstig van de gemeente;

^ op grond daarvan aankondigt acties te ontplooien om de toegankelijkheid en 
leesbaarheid van informatie te vergroten;

^ er tegelijkertijd begrip is voor het feit dat het voor ambtenaren en beleidsmakers 
binnen andere officiële instanties niet altijd eenvoudig is om beleidstaal om te 
vormen tot ’klare taal', die iedereen begrijpt;

^ onze gemeenteraad in de persoon van BPV-raadslid Rien Luijkx een grote 
voorvechter voor klare taal binnen de gelederen had;
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^ Rien Luijkx als raadslid geen kans voorbij liet gaan om ambtenaren, beleidsmakers 
van andere officiële instanties, college en raad te wijzen op het belang van gebruik 
van taalniveau B1, dat door de meeste inwoners van Veldhoven goed begrepen kan 
worden;

^ hij deze aansporingen altijd op positieve wijze deed;
^ Rien Luijkx ons helaas dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is;
^ De raad hem willen eren, door de belangrijke zaak waar hij voor stond, te weten 

heldere communicatie in begrijpelijke taal;

verzoekt het college:
^ Om over te gaan tot de invoering van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal' een

aanmoedigingsprijs voor Veldhovense beleidsmakers, belangengroepen, inwoners, 
raadsleden, bestuurders en organisaties;

♦ binnen afzienbare tijd een commissie in het leven te roepen die de verdere 
uitwerking van deze prijs ter hand neemt;

^ en alles in het werk te stellen om de bokaal in 2022 voor het eerst uit te kunnen 
reiken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

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

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Jeugdoverlast
Datum 9 november 2021
Ingediend door BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma Programmanummer 2.1.1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 De tabel op bladzijde 23 van de Programmabegroting over jeugdoverlast;

overwegende dat:
4 De jeugd zich belemmerd heeft gevoeld en zijn emoties en frustraties heeft 

geuit door de coronamaatregelen;
4 Dat de jeugd elkaar tijdens de lockdown periodes toch heeft opgezocht in het 

openbaar gebied en in thuissituaties;
4 De overlast hierdoor meer zichtbaar was en eerder ervaren werd, waardoor 

meer meldingen werden gedaan;
4 Het aantal meldingen in 2020 hierdoor uitzonderlijk hoog was; (context was 

geheel anders door corona)
4 Er steeds minder beperkingen zijn en er steeds meer terug gegaan wordt naar 

het 'nieuwe normaal';

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "Aantal incidenten jeugdoverlast met 1007o verminderen t.o.v. 2020 

(2020: 298)" te veranderen naar "Aantal incidenten jeugdoverlast terug te 
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)".

en gaat over tot de orde van de dag (en gaat verder met de vergadering).

Stemming 26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

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

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp WOB-verzoeken
Datum 9 november 2021
Ingediend door BurgerPartij Veldhoven, VSA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma Programmanummer 2.1.0

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 De tekst op bladzijde 17 over capaciteitsuitbreiding Juridische zaken;

overwegende dat:
4 Het woord "mondiger" een negatieve indruk geeft over de inwoners;
4 Inwoners die een WOB-verzoek indienen hiermee gewoon hun rechten 

uitvoeren;
4 In een aantal woningbouwprojecten samenspraak ontbreekt;
4 Weinig transparant bestuurscultuur is;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat 

burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal 
woningbouwprojecten." te veranderen naar "De toename van het aantal WOB- 
verzoeken komt o.a. doordat burgers steeds meer betrokken en kritischer 
worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten".

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 20 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, Senioren Veldhoven, 
VSA, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen 6 stemmen (GBV)
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MOTIE Veldhoven
Onderwerp Cijfers/aantallen bij meetindicatoren
Datum 9 november 2021
Ingediend door BurgerPartij Veldhoven, VVD, GBV, VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma Diverse programma's

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2022;

overwegende dat:
4 Er bijna nergens cijfers en/of aantallen vermeld staan die bij de meetindicatoren horen; 

Een voorbeeld hiervan is: 'actueel laadpalenbeleid' (pagina 57). De meetindicator is 
'groei van het aantal openbare laadpalen' maar staat er verder geen cijfer t.o.v. 
waarvan.
Nog een voorbeeld hiervan is: 'schulddienstverlening' (pagina 51). De doel is een 
'toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente 
t.o.v. 2020' maar er staat geen aantal van 2020 bij.

4 Inzicht in deze cijfers en/of aantallen belangrijk is voor de controlerende rol van de raad; 
4 De cijfers en/of aantallen moeilijk te raadplegen zijn omdat ze over verschillende nota's 

verspreid zijn;

verzoekt het college:
1. In de komende begrotingen, bij doelen en activiteiten, de laatst bekende gerealiseerde 

cijfers en/of aantallen te vermelden die bij de meetindicatoren horen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

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

Tegen 0 stemmen
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