Resultatenoverzicht raadsvergadering
Raadsavonden 23 februari en 1 maart 2021 – Oordeelsvorming
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;
Onderdeel: Agendapunten
AP
Korte omschrijving agendapunt

POHO

1. Besluiten

1.

Opening

Om 19.30 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

De behandeling van agendapunt 6.4
en 6.5 wordt doorgeschoven naar
maandag 1 maart 2021.

3.

Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester & Wethouders

Toelichting JR op lokale
steunmaatregelen corona

4.

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

De POHO licht het collegebesluit van 23 februari 2021
toe. Het college heeft besloten alle gesubsidieerde
organisaties 100% huur kwijt te schelden over de
periode van algehele sluiting. Voor vastgoedverhuur
door de gemeente aan commerciële partijen met
maatschappelijke relevantie is dit 50%. Totaal kost dit
€ 600.000. De overschrijding van het beschikbare
budget met € 100.000 wordt meegenomen in de
jaarrekening.

Artikel 42 vragen

4.1 Lokaal Liberaal inzake Koop Lokaal
5.
Spreekrecht burgers

Er zijn geen aanvullende vragen.
Er hebben zich 12 insprekers gemeld:
Inzake agendapunt 6.2:

De inspreekbijdragen zijn beschikbaar voor de
gemeenteraad.

- dhr. Roijers;
- dhr. De Bonth;
- dhr. Geominy;
- dhr. Kampert;
- dhr. Burgers;
- dhr. Simonse;
- dhr. Eikhoudt.
Inzake agendapunt 6.3:
- dhr. Bérénos;
- dhr. Verscharen;
- mw. Wouters Hogema;
- dhr. Krebbeks;
- dhr. Sniekers.
6.

Raadsvoorstellen

6.1 21.022 Rekenkamercommissie Rapportage
Handhaving en Toezicht – Openbare orde
en veiligheid

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 16 maart 2021.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie geeft een
toelichting op de rapportage. Diverse fracties stellen
vragen aan de voorzitter naar aanleiding van de
rapportage. Onder andere wordt gevraagd naar het
addendum op de rapportage. Dit addendum is
inmiddels beschikbaar en wordt bij de stukken gevoegd
die worden geagendeerd voor de besluitvormende
raadsvergadering op 16 maart 2021. Het college zal
tijdens die vergadering eventuele vragen
beantwoorden. Om die reden gaat dit agendapunt als
bespreekstuk naar de besluitvormende
raadsvergadering.

Schorsing: De vergadering wordt om 23.34 uur geschorst en wordt hervat op maandag 1 maart 2021 om 19.00 uur.
6.2 21.013_Vaststellen bestemmingsplan
‘Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan’

AvdO

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 16 maart 2021.

2/ 4

Voorafgaand aan de aanvang van de eerste termijn
geeft POHO AvdO een toelichting op het doorlopen
proces naar aanleiding van de inspreekbijdragen. Ook
licht hij toe welke acties het college heeft ondernomen
naar aanleiding van de zorgen van omwonenden.
Diverse fracties stellen vragen, o.a. over de doelgroep
waarvoor de appartementen worden gebouwd, de
weging van belangen van en de communicatie met
omwonenden, duurzaamheidsdoelstellingen,

zelfbewoningsplicht, mogelijke alternatieven en de
gevolgen van het gebruik van rechtsmiddelen door
omwonenden. Alle fracties zijn het erover eens dat er
snel meer woningen gebouwd moeten worden, maar
meerdere fracties zijn kritisch op de wijze waarop dat
wordt aangepakt met het project Bossebaan –
Burgemeester van Hoofflaan. Senioren Veldhoven stelt
diverse vragen over hoe dit plan en het doorlopen
proces zich verhoudt tot de provinciale interim
omgevingsverordening en de visie op leefbaarheid en
kwaliteit. Senioren Veldhoven stelt dat het juridisch
mogelijk is om zelfbewoningsplicht op te leggen als
gemeente en vraagt om een reactie hierop. GBV vraagt
naar het verschil tussen huur en koop bij het opleggen
van een zelfbewoningsplicht. POHO AvdO zegt toe deze
vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.
6.3 21.009_Vaststellen bestemmingsplan 'De
Run 4200, snelfietsroute'

AvdO

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 16 maart 2021.

3/ 4

Alle fracties stellen vragen over het overleg met
Eindhoven, de volgtijdelijkheid van de procedure in
Veldhoven en die in Eindhoven en de risico’s daarvan.
POHO AvdO licht toe dat de portefeuillehouder in
Eindhoven heeft toegezegd dat het begin en het
eindpunt van de route in Eindhoven vaststaan. Er vindt
continu overleg plaats met de gemeente Eindhoven en
er wordt samen opgetrokken in het kader van het
Maatregelenpakket De Run. Een aantal door fracties
aangedragen alternatieven is wat de POHO betreft geen
optie, onder meer door eigendomspositie (en
onmogelijkheid van verharding). De POHO geeft aan dit
de voorgestelde route, gelet op alle relevante factoren,
de beste route is. De POHO zal de suggestie van de
PvdA (verminderen van het aantal uitritten) ambtelijk
laten onderzoeken voor de uitvoering, dit heeft geen
gevolgen voor het voorliggende plan. De zorgen van
een aantal fracties over de besluitvorming in Eindhoven
worden niet weggenomen door een toezegging van de
portefeuillehouder in Eindhoven. Ook zijn de zorgen
over de verkeers(on)veiligheid van een aantal fracties
niet weggenomen.

6.4 21.015_Vaststellen bestemmingsplan
'Waterberging de Run Veldhoven'

AvdO

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt vooralsnog als
bespreekstuk te agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering op
16 maart 2021.
Indien beantwoording van de
openstaande vraag van D66 voor deze
fractie betekent dat het agendapunt
als hamerstuk geagendeerd mag
worden, zal de fractie dit voorafgaand
aan de vergadering laten weten.

Het voorgelegde plan leidt bij een aantal fracties tot
vragen, met name over de verantwoordelijkheid van
Waterschap en/of gemeente. De POHO AvdO licht toe
dat de verantwoordelijkheid bij het waterschap ligt. De
uitvoering ligt deels bij de gemeente (voor wat betreft
recreatie, meanderen van de Run). De afhandeling van
planschade wordt in overleg met het Waterschap
gedaan.
De POHO zal een vraag van D66 naar het recht op
planschade van reclamant nr. 1 schriftelijk
beantwoorden. D66 zal na ontvangst van de
beantwoording aan de griffie laten weten of het wat
hun fractie betreft een hamerstuk is. De overige
fracties hebben aangegeven het agendapunt als
hamerstuk te willen agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering.

6.5 21.011_Subsidieverordening Investeringen
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
SGE

DdK

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt vooralsnog als
bespreekstuk te agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering op
16 maart 2021.
De fracties van Senioren Veldhoven en
D66 laten voorafgaand aan de
vergadering weten of het agendapunt
wat hun fractie betreft als hamerstuk
geagendeerd mag worden. Indien
beide fracties het agendapunt als
hamerstuk willen agenderen, wordt het
agendapunt als hamerstuk
geagendeerd.
De voorzitter sluit de vergadering om
23.59 uur.

Diverse fracties vragen naar de behoefte van deze
subsidiemogelijkheid bij ondernemers en de markt. Ook
worden vragen gesteld bij de wijze van beoordeling van
subsidietoekenning door diverse wethouders met
ondersteuning van een adviescommissie. Senioren
Veldhoven vraagt in hoeverre de aanbevelingen uit het
evaluatierapport (p.18) zijn uitgevoerd. De POHO DdK
zal deze laatste vraag schriftelijk beantwoorden.

7.

Sluiting
POHO = Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)
DdK = Daan de Kort (VVD)
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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