
Veldhoven
Raadsvergadering 3, 9 en 10 november 2020 - 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 vonden plaats 

op dinsdag 3, maandag 9 en dinsdag 10 
november 2020.

Afwezig: Jos van Daele (VVD) op 3 november.

2. Trekking stemmingsnummer Nr. 8: Eric van Doren (GBV).

3. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

4. Algemene Beschouwingen Op 3 november zijn er 6 personen die gebruik 
maken van het spreekrecht. Daarna volgt de
1e termijn van de fracties. De vergadering 
wordt geschorst om 23.14 uur.

Op 9 november wordt de vergadering 
geschorst om 22.44 uur, na de 1e termijn van 
het college.

Heropening van de vergadering op 10 
november om 10.00 uur met de 2e termijn 
van raad en college en de besluitvorming.

5. Vaststellen Programmabegroting 2021
2024

JR De Programmabegroting 2021-2024 is 
aangenomen met 16 stemmen voor en 11 
stemmen tegen.



Voor stemmen de fracties van VVD, GBV,
PvdA en CDA.
De fracties van Senioren Veldhoven, VSA,
D66, BPV en Lokaal Liberaal stemmen tegen.

1 Motie: 250Zo laagste woonlasten VVD en SV De motie is aangenomen, met 17 stemmen 
voor (VVD, GBV, SV en PvdA) en 10 stemmen 
tegen (VSA, D66, CDA, BPV en Lok. Lib.).

2 Motie: Slanke overheid VVD, CDA en
BPV

De motie is aangenomen met 19 stemmen 
voor (VVD, GBV, CDA, PvdA, BPV en Lok.
Lib.) en 8 stemmen tegen (VSA, SV en D66).

3 Motie: AED's VVD, SV, CDA, 
PvdA, BPV

De motie is unaniem aangenomen.

4 Amendement: Kerktoren D'Ekker GBV Het amendement is aangenomen met 14 
stemmen voor (VVD, GBV en PvdA) en 13 
stemmen tegen (SV, VSA, CDA, D66, BPV en 
Lok. Lib.).

5 Motie: Geurkaarten synthetische drugs GBV, VVD De motie is aangenomen met 17 stemmen 
voor (VVD, GBV, PvdA, CDA en Lok. Lib.) en
10 stemmen tegen (SV, VSA, BPV en D66)

6 Motie: Haalbaarheid aanleg fietspad 
Vogelzang

GBV, CDA De motie is aangenomen met 17 stemmen 
voor (VVD, GBV, PvdA, CDA en Lok. Lib.) en
10 stemmen tegen (SV, VSA, D66 en BPV).

7 Amendement: Verbinding Peter Zuidlaan - 
Julianastraat

SV, VSA, CDA, 
D66, BPV en
Lok. Lib.

Het amendement is verworpen met 13 
stemmen voor (SV, VSA, CDA, D66, BPV en 
Lok. Lib.) en 14 stemmen tegen (VVD, GBV, 
PvdA).

8 Amendement: Zwerfafval SV, D66, BPV, 
Lok. Lib.

Het amendement is verworpen met 11 
stemmen voor (SV, VSA, D66, BPV en Lok.
Lib.) en 16 tegen (VVD, GBV, CDA en PvdA).

9 Motie: Ouderenbeleid SV De motie is ingetrokken.
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10 Motie: Hoge Nood SV, Lok. Lib. De motie is verworpen met 11 stemmen voor 
(SV, VSA, D66, BPV en Lok. Lib.) en 16 
stemmen tegen (VVD, GBV, PvdA, CDA).

11 Amendement; Kwartiermaker Strategische 
mobiliteit

VSA, SV, D66, 
BPV en Lok. Lib.

De motie is ingetrokken.

12 Amendement; Bezuinigingen vitale 
samenleving

VSA, SV, BPV,
Lib. Lok.

Het amendement is verworpen met 9 
stemmen voor (SV, VSA, BPV en Lok. Lib.) en 
18 stemmen tegen (VVD, GBV, PvdA, CDA en 
D66).

13 Motie: Beheer openbare ruimte VSA, BPV, Lib. 
Lok.

De motie is verworpen met 6 stemmen voor 
(VSA, BPV en Lok. Lib.) en 21 stemmen tegen 
(VVD, GBV, SV, CDA, D66, PvdA).

14 Motie; Gemeentelijke regie bouwen VSA, BPV, Lib. 
Lok.

De motie is verworpen met 11 voor (SV, VSA, 
CDA, D66 en Lok. Lib.) en 16 stemmen tegen 
(VVD, GBV, PvdA en BPV).

15 Motie: Permanente bewoning 
vakantieparken

VSA, SV, BPV, 
Lok. Lib.

De motie is verworpen met 9 stemmen voor 
(SV, VSA, BPV en Lok. Lib.) en 18 stemmen 
tegen (VVD, GBV, CDA en D66).

16 Motie: Onderwijshuisvesting CDA, Lok. Lib. De motie is ingetrokken. Weth. De Kort zegt toe te kijken naar 
mogelijke bijdragen uit fondsen.

17 Motie: Rattenvanger CDA,VVD, GBV, 
VSA

De motie is aangenomen met 22 stemmen 
voor (VVD, GBV, VSA, CDA, D66 PvdA en Lok. 
Lib.) en 5 stemmen tegen (SV en BPV).

18 Motie: Duurzame energie bedrijfsruimtes PvdA, VVD,
GBV, SV, CDA, 
D66

De motie is aangenomen met 25 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen (BPV).

19 Motie: Hemelwaterafvoer PvdA, VVD, CDA De motie is unaniem aangenomen.

20 Amendement: Kruising Nieuwstraat - 
Kromstraat

D66, SV, VSA, 
CDA, BPV en
Lok. Lib.

Het amendement is verworpen met 13 
stemmen voor (SV, VSA, CDA, D66, BPV en
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Lok. Lib.) en 14 stemmen tegen (VVD, GBV 
en PvdA).

21 Motie: Zelfbewoningsplicht D66, SV, VSA, 
CDA, BPV en
Lok. Lib.

De motie is verworpen met 13 stemmen voor 
(SV, VSA, CDA, D66, BPV en Lok. Lib.) en 14 
stemmen tegen (VVD, GBV en PvdA).

22 Amendement; Bezuiniging bibliotheek BPV, SV, VSA, 
CDA, D66 en
Lok. Lib.

Het amendement is verworpen met 13 
stemmen voor (SV, VSA, CDA, D66, BPV en 
Lok. Lib.) en 14 stemmen tegen (VVD, GBV 
en PvdA).

Er vindt hoofdelijke stemming plaats 
over het amendement.

23 Motie: Meiveld fietsvrij en verplaatsen 
fietsenstalling

BPV, SV, VSA, 
CDA, D66 en
Lok. Lib.

De motie is verworpen met 13 stemmen voor 
(SV, VSA, CDA, D66, BPV en Lok. Lib.) en 14 
stemmen tegen (VVD, GBV en PvdA).

24 Motie: Achteraf scheiden PMD-afval BPV, SV, Lok.
Lib.

De motie is aangehouden. De motie is aangehouden tot de 
keuzenota Afvalbeleid in het
1e kwartaal 2021.

25 Motie: Stoppen met hondenbelasting BPV Het amendement is ingetrokken.

26 Amendement: Uitbreiden Muziekschool Lok. Lib., SV, 
CDA, D66, BPV

Het amendement is verworpen met 13 
stemmen voor (SV, VSA, CDA, D66, BPV en 
Lok. Lib.) en 14 stemmen tegen (VVD, GBV 
en PvdA).

Er vindt hoofdelijke stemming plaats 
over het amendement.

27 Amendement: Onroerend Zaakbelasting 
(OZB)

Lok. Lib., VSA Het amendement is verworpen met 4 
stemmen voor (VSA, Lok. Lib.) en 23 
stemmen tegen (VVD, GBV, Senioren 
Veldhoven, PvdA, CDA, D66, BPV).

28 Amendement: Verhoging Toeristenbelasting Lok. Lib., SV,
BPV

Het amendement is ingetrokken.

29 Motie: Wonen voor Veldhovense starters Lok. Lib., SV, 
VSA, CDA, D66, 
BPV

De motie is verworpen met 13 stemmen voor 
(SV, VSA, CDA, D66, BPV en Lok. Lib.) en 14 
stemmen tegen (VVD, GBV en PvdA).

30 Motie: Woonruimtetekort Veldhoven Lok. Lib., SV, 
VDA, CDA, D66, 
BPV

De motie is unaniem aangenomen.
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31 Motie: Voedselbank SV De motie is ingetrokken. De motie wordt besproken in het 
presidium.

6. Vaststellen Belastingtarieven 2021 JR De Belastingtarieven zijn unaniem 
vastgesteld, met uitzondering van de tarieven 
voor de OZB.

De fractie van Lok. Lib.
(1 stem) heeft tegen het vaststellen 
van de OZB-tarieven gestemd.
De overige fracties (26 stemmen) 
hebben voor gestemd.

7. Sluiting Om 18.21 uur.

POHO = portefeuillehouder
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SENIOREN VELDHOVEN
Oicĥtiij, echt betrouwbaar

MOTIE
Veldhoven

Onderwerp 25% laagste woonlasten
Datum 10 november 2020
Ingediend door VVD, Senioren Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen I Programmabegroting 2021-2024
Programma Paragraaf 1.2.2 (ombuigingen en nieuw beleid)

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2021-2024;
♦ De algemeen bestuurlijke richtlijn uit het coalitieakkoord:

”Onze woonlasten blijven behoren tot de laagste 25% in Nederland”
(pag. 3 coalitieakkoord "Samen, stabiel en sterk”);

overwegende dat:
^ Het belangrijk is om het voorzieningenniveau in stand te houden;
^ Veel gemeenten in Nederland, waaronder Veldhoven, in financieel zwaar weer 

verkeren;
^ Het zeer aannemelijk is dat andere gemeenten eveneens het OZB-tarief zullen 

verhogen;
^ Niet bekend is welk OZB-tarief andere gemeenten met lage woonlasten gaan hanteren;

verzoekt het college:
1. Jaarlijks de gemeenteraad te rapporteren of de gemeente Veldhoven behoort tot de 

gemeenten met de 25% laagste woonlasten van Nederland;
2. Vanaf de eerstvolgende mogelijkheid de OZB te verlagen wanneer dit niet het geval 

zou zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 17 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, PvdA)

Tegen 10 stemmen (VSA, CDA, D66, BPV, Lokaal Liberaal)



Veldhoven

finbeii 'eyiny

MOTIE

BurgefPartij Veldhoven

Veldhoven

Onderwerp Slanke overheid
Datum 10 november 2020
Ingediend door VVD, CDA, BurgerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma Paragraaf 1.2.2 (ombuigingen en nieuw beleid)

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
^ Van de ombuigingen uit de Programmabegroting 2021-2024;

overwegende dat:
^ In de programmabegroting in het jaar 2024 voor een bedrag van 398.000 euro wordt bezuinigd 

op de eigen organisatie;
^ Het in het belang van de inwoners van Veldhoven is om de lasten laag te houden door een 

slanke overheid;
^ Het college mogelijk nog eens kritisch kan kijken naar de eigen organisatie en de mogelijk te 

realiseren bezuinigingen;

verzoekt het college:
Op personeel een taakstellende bezuiniging te realiseren van 200.000 euro vanaf 2024;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 19 stemmen (VVD, GBV, PvdA, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 8 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, D66)
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LOKAAL LIBERAAL

MOTIE
♦♦♦4

Veldhoven

Onderwerp AED's
Datum 10 november 2020
Ingediend door VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BurgerPartļj 

Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
^ De huidige situatie met betrekking tot AED's in Veldhoven;

overwegende dat:
^ Veiligheid een kerntaak is van gemeenten;
^ Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans is;
^ Veldhoven nog geen dekkend netwerk heeft van AED's die staan aangemeld bij 

reanimatie oproepsysteem HartslagNu en dus dag en nacht bereikbaar zijn voor de 
buurt;

verzoekt het college:
1. In overleg te treden met en informeren van de Veldhovense bezitters van AED's. Dit om 

te wijzen op het belang om deze AED's dag en nacht (publiekelijk) toegankelijk te 
maken;

2. Een dekkend netwerk voor Veldhoven te stimuleren. Dit zodat iedere Veldhovenaar in 
maximaal 6 minuten over een AED kan beschikken volgens het oproepsysteem van 
HartslagNu;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 27 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, D66, CDA, 
PvdA, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen ( )



Gemeente Belangen 
Veldhoven
r'L-TVv'ì

AMENDEMENT

♦♦♦4
Veldhoven

Onderwerp Bijdrage voor restauratie Jozeftoren d'Ekker
Datum 10 november 2020
Ingediend door: GBV
Naar aanleiding van: Begrotingsbehandeling 2020/ Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 en 10 november
2020;

Kennis genomen hebbend van
^ De staat van onderhoud van de Jozeftoren aan de Burgemeester van Hoofflaan in de 

wijk d'Ekker;

Overwegende dat
^ zonder restauratie de Jozeftoren zeer waarschijnlijk op korte termijn gesloopt zal 

(moeten) worden;
^ dit qua restauratiekosten naar verwachting neer zal komen op een totaalbedrag van 

rond de C 160.000,-;
^ De Jozeftoren behoort bij de identiteit van d'Ekker;
^ de bewoners van de wijk d'Ekker zeer gesteld en trots zijn op deze Jozeftoren;
^ de bewoners van de wijk d'Ekker er met klem op aandringen de restauratie z.s.m. uit te 

laten voeren ten einde dit markante en gezichtsbepalende bouwwerk voor de wijk en de 
gemeente Veldhoven te kunnen behouden;

^ hieraan, gezien het voorgaande alsmede het feit dat op andere fondsen geen beroep 
gedaan kan worden, zover bekend, bij hoge uitzondering een incidentele gemeentelijke 
bijdrage in de kosten te rechtvaardigen valt;

^ het redelijk lijkt om de huidige eigenaar, zijnde de rk parochie Christus Koning, te 
vragen over te gaan tot spoedige restauratie van de Jozeftoren, waarbij de 
restauratiekosten voor de helft ten laste komen van de gemeente tot een maximaal 
bedrag van C 85.000,-;

^ het college hierover op zo kort mogelijke termijn in overleg treedt met het 
parochiebestuur teneinde de noodzakelijke afspraken te maken;

Spreekt uit het raadsbesluit nr 20.075 als volgt te wijzigen:
1. in de Meerjarenbegroting 2021 -2024 wordt in de jaarschijf 2021 een bedrag van

C 85.000,- opgenomen als maximale bijdrage in de kosten van de restauratie van de 
Jozeftoren in de wijk d'Ekker;

2. hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat de parochie Christus Koning de 
noodzakelijke restauratie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2021 start en op een 
adequate manier laat uitvoeren;

3. Deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Tegen 13 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, BurgerPartij 
Veldhoven, Lokaal Liberaal)
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Veldhoven

MOTIE
Onderwerp Geurkaarten synthetische drugs
Datum 10 november 2020
Ingediend door GBV, VVD
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.1. Veiligheid

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
^ Drugslabs een toenemend probleem zijn voor Veldhoven en haar regio Zuidoost 

Brabant, welke koploper is op dit gebied;
^ Er geurkaarten gemaakt worden om burgers en professionals de kenmerkende geur 

van een drugslab van synthetische drugs te laten herkennen;

overwegende dat:
^ Alle hulp om meer drugslabs op te sporen, en zo de negatieve gevolgen van de bouw 

van het lab en de volksgezondheid te beperken, welkom is;
^ Er een nieuw Veldhovens actieplan ondermijning 2021 -2022 in de maak is waarbij 

het vergroten van awareness op het gebied van hennepkwekerijen en drugslabs 
onderdeel hiervan is;

^ De investering voor de kaarten niet groot hoeft te zijn;

verzoekt het college:
1. De mogelijkheden te bekijken om zoveel mogelijk Veldhovenaren bekend te laten 

worden met de geur van synthetische drugs door het beschikbaar stellen van 
geurkaarten;

2. Het gebruik van geurkaarten toe te voegen aan het actieplan ondermijning 2021 - 
2022;

3. Te onderzoeken of cofinanciering mogelijk is;
4. De raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 1 7 stemmen (VVD, GBV, PvdA, CDA, Lokaal Liberaal)

Tegen 10 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, D66, BPV)
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Veldhoven

Veldhoven

finbewegťng

MOTIE

♦♦♦4
Veldhoven

Onderwerp Haalbaarheid aanleg fietspad park Vogelzang
Datum 10 november 2020
Ingediend door GBV, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.2. Verkeer, vervoer en waterstaat

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
^ Het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP);
^ In het GVVP de module fiets het ambitieniveau Hoog heeft;
^ In het GVVP als nieuwe fietsroute onder punt 4 fietsroute Zilverackers is opgenomen;
♦ Door de aanleg van deze fietsroute de verbinding van Zilverackers met het centrum 

verbeterd wordt;
♦ Deze fietsroute is gesitueerd door het park Vogelzang;
♦ Dat op de wandelpaden in park Vogelzang veelvuldig gefietst wordt;
♦ Dit tot ergernis van veel wandelaars;
♦ Dit veelvuldig gemeld wordt bij de gemeente Veldhoven;
♦ Handhaving regelmatig controles uitvoert;

overwegende dat:
^ Jaarlijks in de begroting een bedrag van C 50.000,00 opgenomen wordt voor 

aanpak/onderzoek (logische) routes voor fietsers;

verzoekt het college:
^ In 2021 het onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid om versneld een fietspad 

aan te leggen in het park Vogelzang;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 17 stemmen (VVD, GBV, PvdA, CDA, Lokaal Liberaal)

Tegen 10 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, D66, BPV)
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MOTIE Veldhoven

Onderwerp Aanstellen Rattenvanger van Veldhoven
Datum 10 november 2020
Ingediend door CDA, VVD, GBV, VSA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.7. Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van het feit dat:
^ Er een aanhoudende stroom klachten is met betrekking tot de overlast van ratten op 

diverse plaatsen in Veldhoven zowel bij de gemeente als op social media;
^ De maatschappelijke onrust daarover en de gezondheidsrisico's daarvan aanzienlijk 

zijn;
^ Het een consequentie is van de huidige (gewenste) inrichting van het openbaar 

gebied. Een natuurlijke habitat met wadi's en biodiversiteit;
^ Het college in de begroting geen doelstelling heeft opgenomen om rattenoverlast te 

bestrijden;
^ Er in de communicatie over overlast door de gemeente in eerste instantie steeds op 

de eigen verantwoordelijkheid en nauwelijks op de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid wordt gewezen;

overwegende dat:
^ Het in het kader van de volksgezondheid en veiligheid in het algemeen belang is om 

plaagdieren (o.a. ratten) te bestrijden, ook op particulier terrein;
^ Bij bestrijding op particulier terrein soms ook ondersteuning wenselijk kan zijn, 

bijvoorbeeld via voorlichting;

verzoekt het college:
1. De aanpak van de plaagdierenbestrįjding in het komende jaar verder te 

optimaliseren;
2. Daarbij het algemeen belang van volksgezondheid en veiligheid voorop te blijven 

stellen;
3. Het aanstellen van een permanente plaagdierbestrįjder te overwegen dan wel de 

samenwerking met professionele bestrijders te intensiveren;
4. Ten tijde van de Kadernota 2022 de raad te informeren over de situatie betreffende 

de rattenproblematiek en (indien nodig) met aanvullende maatregelen te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 22 stemmen (VVD, GBV, PvdA, VSA, D66, CDAm Lokaal Liberaal)

Tegen 5 stemmen (Senioren Veldhoven, BPV)
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MOTIE Veldhoven

Onderwerp Oplossingen voor duurzame energie op/in bedrijfsruimten
Datum 10 november 2020
Ingediend door PvdA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen/ Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.7. Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van :
» Het tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 23 juni 2020 gepresenteerde 

onderzoek van Overmorgen;
^ De constructieve zonneladder van Natuur- en Milieufederaties met 4 treden:

1. No regret,
2. Zorgvuldig inpassen
3. Combineren op gevoelige locaties
4. Grootschalig enkelvoudig

overwegende dat:
^ Uit het onderzoek van Overmorgen blijkt dat alleen met het opwekken van grote 

hoeveelheden duurzame energie de doelstellingen van de RES/VES haalbaar zijn;
^ Veldhoven veel bedrijvigheid en werklocaties kent;
^ Het een uitdaging is bestaande bedrijfspanden te verduurzamen door plaatsing van 

zonnepanelen of via andere manieren om duurzame energie op te wekken;
* Een duurzamer bedrijfspand meerwaarde heeft;
^ Zoveel mogelijk kansen scheppen om de duurzaamheidsdoelen te realiseren van groot 

belang is;

verzoekt het college:
1. Zich in te spannen om Veldhovense ondernemers, binnen de wettelįjke mogelijkheden, te 

stimuleren hun bedrijf te voorzien van zonnepanelen en andere manieren die 
duurzaamheid dienen;

2. Bij verzoeken voor plaatsing van zonnepanelen waar mogelįjk gebruik te maken van de 
constructieve zonneladder zodat eerst daken volledig uitgenut worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, D66, CDA, 
PvdA, Lokaal Liberaal)

Tegen 2 stemmen (BPV)
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Onderwerp Verbeteren hemelwaterafvoer
Datum 10 november 2020
Ingediend door PvdA, VVD, CDA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.7. Volksgezondheid en milieu

De gemeenteraad Veldhoven op 10 november 2020 in openbare vergadering bijeen,

constaterende dat:
^ De hevigheid van regenbuien de laatste jaren sterk is toegenomen;
^ Ook de droogte toenam, waardoor veel kostbaar drinkwater wordt gebruikt om 

tuinen te sproeien;
^ Het afvoeren van grote hoeveelheden regenwater steeds meer gaat vragen van ons 

rioolstelsel en het rioolstelsel steeds meer belast en tot steeds meer kosten leidt;
^ Stagnatie in de afvoer van regenwater, mede een gevolg van verstening van 

(bedrijfs-)tuinen eveneens tot hogere kosten (en overlast) leidt;
^ Verstening van tuinen ook nadelige invloed heeft op de leefbaarheid van de buurt en 

afbreuk doet aan de biodiversiteit;
^ De gemeenteraad van Veldhoven op 3 juli 2018 via een voltallig onderschreven 

motie al stappen zette naar een verbeterde waterhuishouding door deelname aan 
Operatie Steenbreek;

^ Waterschap De Dommel inwoners stimuleert om in de eigen leefomgeving naar verbetering 
van de waterhuishouding te zoeken door bijvoorbeeld aanleg kiezelbak, regenpijp 
doorzagen en regenton plaatsen, dak vergroenen of tuintegels vervangen door groen;

♦ Het waterschap aanbiedt gemeentelijke subsidie voor dit soort verbeteringen te 
verdubbelen, de zogeheten afkoppel-verdubbelaar;

overwegende dat:
^ Dit voorstel een nieuwe kans biedt de Veldhovense duurzaamheidsdoelen te kunnen 

realiseren;

verzoekt het college:
1. Aanvullend beleid te ontwikkelen dat resulteert in het vasthouden van zoveel mogelijk

hemelwater door infiltratie in de bodem en/of het opslaan in buffers voor het afvoeren
van hemelwater;

2. Daarin mee te nemen de mogelijkheden voor stimulerende (subsidie-) maatregelen voor
particulieren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 27 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Woonruimtetekort in Veldhoven
Datum 10 november 2020
Ingediend door Lokaal Liberaal, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, 

Burgerpartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024
Programma 2.1.8 Volkshuisvesting

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van
^ Doelstellingen 3 (woningcorporaties) en 5 (Woningbouwprogramma) van programma 

volkshuisvesting;

overwegende dat:
^ De helft van de woningzoekenden bestaat uit 1 persoons of anderszins kleine 

huishoudens;
^ We voor deze doelgroep woningzoekenden moeten kunnen voorzien in passende 

woonruimte;
^ Er hiertoe in Veldhoven mogelijkheden zijn door bijvoorbeeld eengezinswoningen te 

splitsen in twee zelfstandige wooneenheden;

verzoekt het college:
1. naast alle andere mogelijkheden om de woningbouw te bevorderen met partijen 

waaronder de woningcorporaties om tafel te gaan om de mogelijkheden van 
woningsplitsing van daarvoor in aanmerking komende eengezinswoningen te 
bespreken;

2. hierbij diverse van belang zijnde zaken te betrekken, waaronder de parkeernorm, de 
leefbaarheid en de geschiktheid van woningen om te splitsen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 27 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, D66, PvdA, 
CDA, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen ( )


	Resultaten RA 3, 9 en 10-11-2020_Besluit _AB met amendementen en moties
	1_VVD SV_Motie_Woonlasten 25 procent_AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van:

	2_VVD CDA BPV_Motie_Slanke overheid_AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van:

	3_VVD GBV SV VSA CDA PvdA D66 BPV LL_Motie_AED_UNANIEM AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van:

	4_GBV_Amendement_Kerktoren d'Ekker_AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 en 10 november 2020;
	Overwegende dat

	5_GBV VVD_Motie_Geurkaarten_AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van:

	6_GBV CDA_Motie_Fietspad Vogelzang_AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van:

	17_CDA VVD GBV VSA_Motie_Rattenvanger_AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van het feit dat:

	18_PvdA VVD GBV SV CDA D66_Motie_Duurzame energie bedrijfsruimten_AANGENOMEN DEF
	19_PvdA VVD CDA_Motie_Hemelwaterafvoer_UNANIEM AANGENOMEN DEF
	30_LL VVD GBV SV VSA CDA PvdA D66 BPV_Motie_Woonruimtetekort in Veldhoven_UNANIEM AANGENOMEN DEF
	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
	kennis genomen hebbend van


