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Raadsavond 7 juli 2020 - 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.
Raadslid Pierre Bijnen (GBV) is afwezig.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Akkoord.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nummer 5: Gerrit Coppens (Senioren
Veldhoven).

4.

Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college
4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen vragen.
Eric van Doren (GBV) doet een mededeling over
de laatste vergadering van Raadstafel21. Het
werkprogramma van de MRE is besproken. Op 7
oktober is er de Metropoolconferentie. Hij is een
medeorganisator van de conferentie.

2. Toelichting en toezeggingen college
B&W

De burgemeester deelt mede dat een Memo over
de coronacrisis naar de raad is gestuurd.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de
raad

Wethouder Rooijakkers zegt dat onlangs een
nota over de grondprijzen naar de raad is
gestuurd. De Raadsinformatienota was al eerder
klaar maar nu pas aan de raad verzonden.
Wethouder Van den Oever kondigt aan dat
'specials' en verplichte wijzigingen bij de
Kempenbaan-West meer impact hebben dan
voorzien.
5.

Artikel 42 vragen

Er zijn geen Art.42 vragen.

6.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

7.
7.1

HAMERSTUKKEN
20.039 Vaststellen Jaarstukken 2019

7.2

20.036 Vaststellen bestemmingsplan
'Dorpstraat 195-197'

8.
8.1

BESPREEKSTUKKEN
20.037 Kadernota 2021

8.2

20.032 Rapport Rekenkamercommissie
'Draaien aan de knop van de ODZOB'

JR
AvdO

JR

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.
Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

Het raadsbesluit wordt aangenomen met 23
stemmen voor en 3 stemmen (VSA) tegen.

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

2I

3

Dhr. Van Oorschot (GBV) stemt niet mee bij
dit agendapunt wegens een belangenconflict.

Fracties geven richtingen en suggesties aan
met het oog op de komende begroting.
Wethouder Rooijakkers zegt toe de input van
fracties als bouwstenen mee te nemen bij het
opstellen van de begroting. Bij de begroting
komt het college met duidelijkheid over de
cijfers. Het college zal onder andere kijken
naar de subsidies, de woonlasten,
bedrijfsvoering en personeelskosten, en het
inzetten van reserves om de begroting
sluitend te maken.

8.3

20.034 Rapport Rekenkamercommissie
'De Omgevingswet, een uitdaging voor elke
gemeente'

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.4

20.020 Rapport Rekenkamercommissie
'Van Woonvisie naar actuele programma's'

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.5

Raadsinformatienota 'Urgente
voorzieningen huisvesting scholen'

8.6

Motie vreemd aan de agenda: inzake
Bravoflex

De motie wordt met 14 stemmen tegen en 12
stemmen voor verworpen.

9

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 23.28 uur.

DdK

Wethouder Van de Looij zegt toe dat er in
2021 een actualisatie van de Woonvisie zal
komen.

Er wordt geen besluit genomen over de
Raadsinformatienota.
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Wethouder Van den Oever ontraadt de motie.
Hij deelt mee dat de gemeente in gesprek is
met de provincie om het gat, dat het stoppen
van Bravoflex slaat, te vullen.

