
 

  Raadsavond 1 juni 2021 – Besluitvorming  
    

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. 

 

Mevrouw Luijkx (BPV) is afwezig. 

 

 

 Herdenking raadslid Rien Luijkx (BPV)   Raadslid Rien Luijkx is op zaterdag 29 mei 

2021 overleden. De raadsvergadering wordt 

gestart met een herdenking. Mevrouw Feijoo 

Paz spreekt namens de fractie van 

BurgerPartij Veldhoven, burgemeester Delhez 

namens de gemeenteraad en mevrouw Van 

Galen namens de werkgeverscommissie van 

de raad. 

 

Een minuut stilte wordt in acht genomen. 

 

1.01 Afscheid raadslid en tweede 

waarnemend raadsvoorzitter Ingrid 

Hartlief (D66) 

 

  Vanwege een verhuizing naar Eersel neemt 

de raad afscheid van Ingrid Hartlief. 

Burgemeester Delhez spreekt namens de 

raad, mevrouw Giesbertz namens de fractie 

van D66 en mevrouw Hartlief sluit af met een 

woordje. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

 De agenda wordt vastgesteld.  

3.  Toelating raadslid de heer Wijman 

(D66) 

 De heer Wijman wordt toegelaten tot de raad. Dhr. Hofmeester spreekt namens de 

geloofsbrievencommissie. Dhr. Wijman legt 

de verklaring en belofte af. 
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4. Benoeming de heer Knoops (VVD) tot 

steunfractielid 

 De heer Knoops wordt benoemd tot 

steunfractielid. 

Dhr. Hofmeester spreekt namens de 

geloofsbrievencommissie. Dhr. Knoops legt de 

verklaring en belofte af. 

 

5. Benoeming de heer Lauwers (GBV) tot 

steunfractielid  

 De heer Lauwers wordt benoemd tot 

steunfractielid. 

Dhr. Hofmeester spreekt namens de 

geloofsbrievencommissie. Dhr. Lauwers legt 

de verklaring en belofte af. 

 

6.  Benoeming de heer Bolsius (CDA) tot 

tweede waarnemend raadsvoorzitter 

 De heer Bolsius wordt benoemd tot tweede 

waarnemend raadsvoorzitter. 

 

7.  Trekking stemmingsnummer 

 

 Nummer 25: de heer Wijman (D66).  
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8. Informatieronde 

8.1 Vragenhalfuur 

HvdL 

 

 

 

 

 

 

 

HvdL 

 

 

 

 

 

 

HvdL 

 

 

 

 

 

AvdO 

Mw. Giesbertz (D66) stelt een vraag inzake de 

huisvestingssituatie van de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Peters (VSA) stelt een vraag inzake de 

financiële situatie van buurthuizen. 

 

 

 

 

 

Dhr. Peters (VSA) stelt een vraag inzake de 

voortgang van de aanleg van wandelpaden in 

Hoogackers. 

 

 

 

Dhr. Peters (VSA) stelt een vraag inzake gebruik 

van het expertteam en de risicoanalyse rondom 

verkeersveiligheid. 

Weth. Van de Looij antwoordt dat er op 2 juni 

een overleg plaatsvindt met de bibliotheek en 

dat de raad vervolgens wordt geïnformeerd. 

Een raadsinformatienota gaat vrijdag naar de 

raad. Mw. Giesbertz kondigt aan dat zij de 

raadsinformatienota wenst te agenderen voor 

de volgende raadsvergadering. 

 

Weth. Van de Looij licht toe dat de huur 

gedurende de periode van verplichte sluiting 

vanwege corona is kwijtgescholden. 

Daarnaast kunnen buurthuizen, net als 

andere organisaties, een beroep doen op de 

steunmaatregel die per 1 juni geldt. 

 

Weth. Van de Looij licht toe dat de vertraging 

te maken heeft met overleg met een direct 

betrokkene/omwonende in verband met de 

eigendomssituatie. Wanneer het werk hervat 

kan worden is nog niet bekend. 

 

Weth. Van den Oever antwoordt dat de regio 

hiermee bezig is en dat daarnaast een 

jaarlijkse analyse plaats vindt van de 

verkeersonveilige situaties in Veldhoven op 

basis van het GVVP. 

 

 8.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 

regionale samenwerkingsverbanden 

 

 Er zijn geen mededelingen.  

 8.3 Mededelingen vanuit het college aan de 

raad 

JR Weth. Rooijakkers heeft een mededeling inzake 

afval. 

Weth. Rooijakkers licht toe dat eerder is 

gerapporteerd dat er in 2020 sprake was van 

126 kg restafval per inwoner in Veldhoven. 

Inmiddels blijkt dat de afvalinzamelaar 

onjuiste gegevens had verstrekt. Het 

werkelijke aantal is 138,5 kg restafval per 

inwoner. 

 



 

4 /  5 

9. Artikel 42 vragen 

 

 Senioren Veldhoven inzake Bossebaan 

 

 

 

 

 

 

Burgerpartij Veldhoven inzake Bezwaar maken 

WOZ-waarde. 

Mw. Van Hulst geeft aan dat de 

beantwoording te laat was en inhoudelijk 

onvoldoende. Hiervoor wordt een andere 

(klacht-)procedure doorlopen. De 

beantwoording van de art. 42 brief wordt in 

een volgende vergadering geagendeerd. 

 

De beantwoording van de art. 42 brief wordt 

doorgeschoven naar een volgende 

vergadering. 

 

10. 

 

Spreekrecht burgers  Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

 

11. HAMERSTUKKEN 

11.1  

 

- 21.035 Zienswijze op de concept Regionale 

Energiestrategie 1.0 van de Metropoolregio 

Eindhoven 

 

JR Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen. 

 

11.2 - 21.029 Invoeren van de 

rechtmatigheidsverantwoording 2021 

-  

JR Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen. 

 

12. BESPREEKSTUKKEN 

12.1 21.057 Eerste bestuursrapportage 2021  

 

JR Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen. 

 

Weth. Rooijakkers zegt toe een schriftelijk 

antwoord te zullen geven op de vraag van 

Senioren Veldhoven over de laadpalen; 

worden bij de slimme laadpalen de 

parkeerkosten doorberekend als de auto niet 

tijdig losgekoppeld wordt, en zo ja, hoeveel 

levert dat op? 

 

12.2 21.031 Vaststellen Subsidieverordening 

Investeringen Regionaal 

Ontwikkelingsfonds Werklocaties  

 

VvW Het raadsbesluit wordt aangenomen (22 

stemmen voor, 3 tegen). 

 

Senioren Veldhoven stemt tegen dit voorstel 

omdat de fractie vindt dat er een 

bezwaarschriftencommissie ingesteld moet 

worden voor een goede rechtsbescherming. 

 

12.3 21.043 Vaststellen zienswijzen over de 

begrotingen 2022 van vijf 

gemeenschappelijke regelingen 

 

JR Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen. 

 

Senioren Veldhoven vraagt naar de forse 

stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 

de Ergon. Weth. Van Dongen geeft aan dat de 

raad dit besloten heeft bij de vaststelling van 

de Programmabegroting. Zij verzoekt mw. 



 

5 /  5 

Van Hulst de vraag op papier te stellen en 

dan wordt deze beantwoord. 

 

13 

 

Sluiting  De vergadering wordt gesloten om 22.29 uur.  

 
 


