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Raadsavond 2 april 2019 - Besluitvorming

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

1.

Opening

POHO

1. Besluiten
Om 19.30 uur.
Verhinderd:
- Niemand

2.

Vaststellen definitieve agenda

3.

Trekking stemmingsnummer

De informatienota 'Sluiten woondeal
SGE - ministerie BZK' wordt op
verzoek van Lokaal Liberaal
toegevoegd als agendapunt 8.3
De motie vreemd aan de agenda
inzake 'permanente bewoning
vakantieparken' wordt op verzoek van
Lokaal Liberaal toegevoegd als
agendapunt 8.4
Agendapunt 5.2, zijnde art.42-brief
inzake 'Verordening
afvalstoffenheffing', wordt op verzoek
van BPV afgevoerd van de agenda, in
verband met nog openstaande
aanvullende vragen.
Nr. 13 Dhr. Groenendijk (GBV)

4.

Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

4.2 Mededelingen vanuit het college

Er zijn geen mededelingen.

5.

Artikel 42 vragen

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

5.1 CDA inzake Zonnepanelen Vooraard en
beleid energietransitie

JR

POHO geeft aan dat het beleid over energietransitie
wordt verwerkt in de Regionale Energie Strategie (RES)
en Velhovense Energie Strategie (VES). Deze worden
opgesteld en op een later moment dit jaar aan de raad
ter besluitvorming voorgelegd.

5.2 BPV inzake Verordening
JR
afvalstoffenheffing, teruggave bij verhuizing
binnen Veldhoven
HvdL
5.3 Lokaal Liberaal inzake Locatie voor
bouwloods Veldhovense carnavalswagens

Dit agendapunt is afgevoerd van de
agenda (zie agendapunt 2)

6.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers
gemeld.
HAMERSTUKKEN

7.

Er zijn geen Hamerstukken

8.1

Vaststellen van de rol van de raad tijdens
samenspraakproces nota
schuldhulpverlening

MvD

8.2

Indienen zienswijze Strategisch Plan
GRWRE 2019-2022

MvD

8.3

Raadsinformatienota 'Sluiten woondeal
SGE-Ministerie BZK'
Motie Lokaal Liberaal inzake 'Permanente
bewoning vakantieparken en campings'

HvdL

8.4

MD

POHO geeft aan in gesprek te zijn met SOK en dat
diverse mogelijkheden van locaties zijn benoemd en
worden onderzocht. De raad wordt hierover zo snel
mogelijk geïnformeerd.

BESPREEKSTUKKEN
Het raadsbesluit wordt ongewijzigd
De POHO licht voorafgaand aan de beraadslagingen toe
met 24 stemmen voor (GBV, D66,
dat op 16 april de themasessie wordt georganiseerd om
VVD, Lokaal Liberaal, VSA, CDA, BPV,
een beeld op te halen vanuit de raad over de op te
PvdA) en 3 stemmen tegen
stellen nota schuldhulpverlening.
(SENIOREN VELDHOVEN) aangenomen
POHO zegt toe ook woningbouwcorporaties als partner
te betrekken in het samenspraakproces.
Het raadsvoorstel wordt ongewijzigd
unaniem (27 stemmen voor, 0 tegen)
aangenomen.

POHO zegt toe dat het algemeen bestuur zich gaat
inspannen om het vermelde hoge ziekteverzuim te
doen verlagen.

Lokaal Liberaal houdt de motie aan, na POHO geeft aan dat actie tot handhaving reeds in
toezegging van de POHO dat de raad
januari 2018 was aangekondigd, dat permanente
bewoning op een recreatiepark niet is toegestaan en
vóór 1 oktober wordt geïnformeerd
dat dit altijd per brief aan (nieuwe) bewoners kenbaar
over de voortgang.
wordt gemaakt.
POHO geeft aan dat bij de controle 169 objecten zijn
gecontroleerd, waarvan 44 woningen worden gebruikt
voor recreatie, 113 permanent worden bewoond, 12
woningen onbekend zijn, in 4 gevallen een
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persoonsgebonden omgevingsvergunning voor
permanente bewoning is verleend, en 28 woningen
geen rookmelder hadden. Al met al concludeert POHO
dat er geen grote misstanden zijn geconstateerd.
POHO geeft aan dat er een Strategisch college wordt
georganiseerd over dit onderwerp, en dat de raad
wordt ingelicht over de uitkomsten hiervan.
POHO geeft aan dat bewoners zijn geadviseerd op zoek
te gaan naar een nieuwe woning. POHO geeft aan dat
het Bestemmingsplan permanente bewoning op
recreatiepark niet toestaat.
POHO zegt toe alle gevallen van geval tot geval te
bekijken, en niemand morgen uit zijn woning op een
vakantiepark of camping te zetten.
9

Sluiting

Om 22.41 uur sluit de voorzitter de
vergadering.
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