
Raadsavond 19 februari 2019 - Besluitvorming
V \ 44

Veldhoven
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 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

Afwezig: n.v.t.

De heer Coppens (SENIOREN 
VELDHOVEN) is aanwezig vanaf 
agendapunt 9.1.

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 27 - De heer Wijnands (VSA).

4. Vaststellen de notulen van de 
besluitvormende vergaderingen van 18 
december 2018

De notulen worden ongewijzigd 
vastgesteld.

5. Informatieronde
5.1 Vragen vanuit de raad aan het college Er zijn geen vragen.

5.2 Mededelingen vanuit het college Er zijn geen mededelingen.

6. Artikel 42 vragen N.v.t.

7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers 
gemeld.

HAMERSTUKKEN
8. Intermezzo: afscheid van Silvana

Verbruggen als griffiemedewerker
Met mooie woorden van dank door de voorzitter van de 
raad, de voorzitter van de werkgeverscommissie en de 
fractievoorzitter van de VVD neemt de raad afscheid 
van Silvana Verbruggen als griffiemedewerker. Zij 
wensen haar veel succes toe als griffiemedewerker in 
Vught.



BESPREEKSTUKKEN

9.1 Zienswijze op concept- 
samenwerkingsakkoord 2019-2022 en 
concept-werkprogramma 2019 
Metropoolregio Eindhoven

MD De raad stemt unaniem (27 stemmen) 
voor dit besluit.

De aangepaste brief met de zienswijze 
wordt vastgesteld.

9.2 Onderzoek Rekenkamercommissie: 'De 
Veldhovense raad als 
volksvertegenwoordiger'

De raad stemt unaniem (27 stemmen) 
voor dit besluit.

Aangaande punt 4 van het raadsbesluit 'met een 
vertegenwoordiging vanuit de raad een vervolgtraject 
te organiseren' zal de griffie een vervolg initiëren.

9.3 Opheffen geheimhouding inzake 
Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run

MD De raad stemt unaniem (27 stemmen) 
voor dit besluit.

9.4 Brief van het college aan de raad d.d. 6 
februari 2019: Uitnodiging openbare 
technische raadsavond

AvdO De wethouder geeft antwoord op de politieke vragen 
van de raadsfracties. Er wordt teruggekeken op het 
traject met raadsvergaderingen met geheimhouding.
De wethouder zal met een antwoord komen op de 
vraag of door het Maatregelenpakket De Run de 
Mobiliteitsambitie in het GVVP zal moeten worden 
aangepast.

10 Sluiting Om 22.09 uur.
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