
s“Veldhbven
Resultaat Raadsavond 8 november 2016 - Besluitvorming Algemene Beschouwingen

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

Onderdeel: Agendapunten
Agenda Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toezeggingen college B&W

1. Opening 10.00 uur Afwezig: mevr. Klaassen (Fractie Klaassen)
Dhr. Bijnen (GBV) is vanaf 13.30 uur aanwezig.

2. Trekking stemmingsnummer Nr. 23 - mevr. Gielis (VSA)

3. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

4. Vaststellen Programmabegroting 2017-2020
Nr. 16.109

PW De raad stemt unaniem met 26 stemmen in met 
de Programmabegroting 2017-2020

Amendement: Financiële evaluatie Lokaal Sociaal 
Deelfonds

VSA, GBV, 
VVD, CDA, 
D66 en SV

Unaniem aangenomen met 26 stemmen.

Amendement: Algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning

PvdA en
SV

Unaniem aangenomen met 26 stemmen.

Motie: Zwembad VSA, GBV 
en D66

Aangenomen met 25 stemmen.
Mevr. Hartlief (D66) is niet bij de stemming 
aanwezig wegens een mogelijk belangenconflict.

Amendement: Sponsoring rotondes VVD, CDA, 
PvdA en
SV

Aangehouden op basis van toezegging. De portefeuillehouder zegt toe dat de 
raad binnenkort een informatienota 
ontvangt over dit onderwerp.
De VVD-fractie houdt het 
amendement aan voor het geval de 
informatienota niet overeenkomt met 
het amendement.
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Motie: Kwaliteitsonderzoek decentralisaties 
Zorg/Wmo

VSA, 
GBV,VVD 
en D66

De motie wordt ingetrokken. De POHO zegt toe dit onderzoek mee 
te nemen bij de herijking van de 
nota maatschappelijke participatie.
Een kwaliteitsonderzoek kan 
onderdeel zijn van het 
samenspraakproces inzake de 
herijking.

Motie: Gelden ter bestrijding van armoede PvdA De motie wordt ingetrokken. De POHO zegt toe uiterlijk 1-4-2017 
met een voorstel te komen.

Motie: Voedselbank Veldhoven PvdA De motie wordt ingetrokken. De POHO deelt mee dat de gemeente 
al actief op zoek is naar een 
passende alternatieve locatie.

5. Vaststellen Belastingtarieven 2017
Nrs. 16.073-16.083

16.073 OZB
16.074 Afvalstoffenheffing
16.075 Rioolheffing 2017
16.076 Hondenbelasting
16.079 Toeristenbelasting 2017
16.081 Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2017
16.082 Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2017 
16.083 Legesverordening 2017

PW De raad stemt unaniem voor de verordeningen 
die de Belastingmaatregelen vormen.

6. Vaststellen Kwarap 3-2016
Nr. 16.125

PW De raad stelt de kwartaalrapportage III-2016 
unaniem vast.

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 16.54 uur.
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AMENDEMENT
Onderwerp Programma 7: Financiële evaluatie Lokaal Sociaal

Deelfonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV, VVD, CDA en D66
Naar aanleiding van____ Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;

overwegende dat:
^ Het erratum van de begroting in het eerste kwartaal van 2017 stelt "In het eerste 

kwartaal van 2017 uw raad een financiële evaluatie voor te leggen over het lokaal 
sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 2017";

^ Bij ongewijzigd beleid deze reserve in 2018 terugvloeit in de algemene reserve;
^ De VNG informatiebrief aangeeft dat er op Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

opvang nóg een decentralisatie aan zit te komen per 2020;
^ Er vanuit Veldhoven aan Tafel meermalen zorg is uitgesproken over de toekomst 

van de Beschermd Wonen initiatieven in Veldhoven 
^ De laatste notulen van deze vergadering daarnaast aangeven dat

cliëntenorganisaties bezorgdheid uitspreken over het opheffen van het Sociaal 
Deelfonds in brede zin;

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen beslispunt 5.

- Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
- De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de 

evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;

- In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier 
ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers 
in Veldhoven aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit 
voor het Sociaal Domein te kunnen ontwikkelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Programma 7: Algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning

Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november
2016;

kennis genomen hebbend van:
^ Adviesnota 16.108 en raadsbesluit 16.109
^ Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020

overwegende dat:
^ De voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro in 2017 op het algemeen beleid 

maatschappelijke ondersteuning tot gevolg kan hebben dat het versterken van de 
basisstructuur vertraging oploopt;

^ Juist het versterken van die basisstructuur een voorwaarde is voor goed in beeld 
krijgen en in de hand houden van de totale piramide die we voor ogen hebben bij 
zorg, werk en jeugd.

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 

ondersteuning (productnummer 6408); 
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Programma 12: Zwembad
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV en D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.12

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november
2016;

kennis genomen hebbend van:
- De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;
- Het voorstel behoud zwembad van de werkgroep Behoud Zwembad

overwegende dat:
^ De raad op 12 juli 2016 besloot de (financiële) kaders niet bij te stellen, waardoor 

het zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;
^ is aangekondigd dat eind 2016 duidelijkheid zal worden verschaft over het

moment van het daadwerkelijk sluiten van zwembad D'n Ekkerman en het traject 
dat daartoe moet leiden;

^ rekening moet worden gehouden met feitelijke sluiting ergens in de loop van 
2018;

^ de werkgroep Behoud Zwembad op 10 oktober 2016 een voorstel voor het behoud 
van het zwembad heeft aangeboden;

• het wenselijk wordt geacht alvorens verdere stappen worden gezet met elkaar van 
gedachten te kunnen wisselen over mogelijke alternatieven, waarbij mogelijk de 
kaders moeten worden bijgesteld;

verzoekt het college:
1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te 

beleggen, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over mogelijke 
alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar te spreken en 
afwegingen (op basis van de juiste financiële informatie) te maken;

2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te 
betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze 
beeldvormende vergadering;

3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor de 
gemeente zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde komen;

4. streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. plan werkgroep behoud zwemwater' d.d. 10 oktober 2016 wordt het 

uitgangspunt;
6. te komen met een financieel dekkingsvoorstel voor 1 juli 2017.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 2, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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