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Veldhoven

Resultatenoverzicht raadsvergadering
Raadsavonden 10 mei 2022 - 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

Om 19.30 uur.

De heer Bijnen (GBV) is afwezig.

8 februari 2022
1.

Opening

De voorzitter deelt mede dat de oordeelsvormende
raadsvergadering van 28 juni wordt verplaatst naar 21 juni
en de beeldvormende raadsavond van 21 juni wordt
verplaatst naar 28 juni.
2.

Vaststellen definitieve agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nummer 27, de heer Van der
Velden (GBV).

De heer Coppens (Senioren Veldhoven) verzoekt om een
motie vreemd aan de agenda toe te voegen aan de agenda.
Dit wordt toegevoegd als agendapunt 8.5.

3.1.

Benoemen steunfractieleden

Het raadsbesluit wordt unaniem
aangenomen (28 stemmen
voor, 0 stemmen tegen).

Er worden 21 steunfractieleden (3 per fractie) benoemd en
18 steunfractieleden beëdigd.
Benoemd en beëdigd zijn, in willekeurige volgorde:
Mevrouw Roosen, GBV
Mevrouw Bolt, GroenLinks/PvdA
Mevrouw Van Brakel, CDA
De heer Van Gent, HvV
Mevrouw Feijóo Paz, HvV
De heer Van Doren, GBV
De heer Lauwers, GBV
De heer Knoops, VVD
De heer Mandos, GroenLinks/PvdA
De heer Van Hulst, Senioren Veldhoven
De heer Simonse, D66
De heer Van de Maal, D66
De heer Louwers, VVD
De heer Tros, Senioren Veldhoven
De heer Blokland, D66
De heer Van der Molen, D66
De heer Tholen, CDA
De heer Seuntiëns, HvV
De afwezige steunfractieleden (mevrouw Heutinck, CDA; de
heer De Haas, GroenLinks/PvdA; mevrouw Dings, Senioren
Veldhoven) zijn benoemd en zullen een volgende
raadsvergadering worden beëdigd.

4.

Informatieronde
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4.1

Vragenhalfuur

HvdL

1. De heer Prinsen (HvV) inzake Wethouder Van de Looij licht toe dat als gevolg van het
Didam-arrest gronden die de gemeente wil verkopen breed
Marktconsultatie Zonderwijk
in de markt moeten worden gezet (geen één op één gunning
meer mogelijk), zo ook het terrein Springplank. Op dit
moment is er nog geen partij of plan geselecteerd.
Wijkambassadeurs zijn daarom nog niet in beeld, dit komt
nog. De invulling van de locatie zal zijn: tussen de 90 en
130 woningen. Het type woningen is nu nog niet bekend.

MvD

2. Mevrouw Van Hulst
(Senioren Veldhoven) inzake
Energietoeslag voor minima

Wethouder Van Dongen zegt dat de gemeente bezig is met
de uitvoering van de regeling. Aan 800 tot 900 personen
wordt het bedrag deze week uitbetaald.

3. De heer Van der Velden
(GBV) inzake Formatie aan de
heer Prinsen (HvV)

Dhr. Prinsen zegt dat er op basis van voortschrijdend inzicht
dat een informateur aan het werk is. Het is zeker dat de
fracties van HvV, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA de nieuwe
coalitie gaan vormen. Er zal binnenkort nieuws naar buiten
worden gebracht. Raad en pers worden gelijktijdig
geïnformeerd.
Op een vraag van dhr. Saris zegt dhr. Prinsen dat aan VVD
en GBV gevraagd is om inbreng te leveren voor het
coalitieprogramma, maar dat er niets is ontvangen.
Mevr. Van Dongen (GBV) zegt geen dergelijk verzoek te
hebben ontvangen.

4.2

Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3

Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester & Wethouders

5.

Artikel 42 vragen

Er zijn geen beantwoorde art.
42 vragen.

6.

Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers

7.

Hamerstukken

MvD

Wethouder Van Dongen heeft
een mededeling inzake
Ontwikkelingen Beschermd
wonen.
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Er is een uitstel van de doordecentralisatie van
bevoegdheden inzake beschermd wonen van de
centrumgemeente naar regiogemeenten. Dit betekent dat
Eindhoven voorlopig nog de middelen ontvangt, maar verder
zal in de regio in de geest van de doordecentralisatie
gewerkt worden.

7.1 Vaststellen bestemmingsplan 'Banstraat AvdO
ong. Zandoerle'

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

8.

Bespreekstukken

8.1

Vaststellen Bodemkwaliteitskaart en
nota bodembeheer

JR

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

8.2

Vaststellen Regiovisie Norm van
Opdrachtgeverschap Een 10 voor de
Jeugd

MvD

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

Wethouder Van Dongen reageert op een pleidooi voor het
instellen van een jeugdraad. Zij is van mening dat dit niets
van doen heeft niets met het voorliggende stuk. Zij licht toe
dat haar mening is gebaseerd op advies van deskundigen.

8.3

Vaststellen zienswijzen over de
begrotingen 2023 van vijf
gemeenschappelijke regelingen

JR

Het ter raadsvergadering
geamendeerde raadsbesluit
wordt unaniem (28 stemmen
voor en 0 stemmen tegen)
aangenomen.

Wethouder Van Dongen geeft als reactie op de vraag van
dhr. Meijberg over de (GGD-) wijkteams dat hij deze vraag
het best kan neerleggen bij het nieuwe college.
Burgemeester Delhez zegt dat er sprake is van een gerichte
wijkaanpak op dat vlak, maar niet specifiek onder de
noemer wijkteams.
Wethouder Rooiiakkers zegt toe, n.a.v. een vraag van HvV,
om een totaaloverzicht van historische cijfers van de
begrotingen van de vijf GR-en op het RIS te zetten. Dat gaat
nog enige tijd kosten.
Het volgende mondelinge amendement van de GBV-fractie
op de zienswijze van de raad m.b.t. de begroting van GGD
wordt unaniem aangenomen:
'Wij waarderen het dat de GGD cybercriminaliteit inschat als
een hoger risico. Wij zien cybercriminaliteit namelijk ook als
een grote potentiële dreiging'.
De zin zal worden verwerkt in de zienswijze.
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8.4

Eerste bestuursrapportage 2022

JR

Het raadsbesluit wordt unaniem Dhr. Wijman vraagt of het mogelijk is een factsheet bij de
(28 stemmen voor, 0 stemmen toekomstige burap's toe te voegen?
tegen) aangenomen.
Wethouder Rooiiakkers zegt toe te bekiiken of dit mogeliik
is.
Wethouder Rooiiakkers zegt toe, op een vraag van dhr.
Horsten, dat de provincie (als toezichthouder) vooral kijkt of
de eerste jaarschijven van de begroting sluitend zijn. De
laatste jaarschijf hoeft niet per se sluitend te zijn.
Wethouder Van den Oever zegt toe cijfers over handhaving
aan de raad ter beschikking te stellen. De handhaving is na
de coronapandemie afgeschaald.

8.5

Motie vreemd aan de agenda: Senioren
Veldhoven inzake Duurzame energie

JR

De motie wordt unaniem (28
stemmen voor, 0 stemmen
tegen) aangenomen.

De heer Coppens (Senioren Veldhoven) licht de motie toe.
Wethouder Rooijakkers spreekt steun voor de motie uit.
Wethouder Van Wieren zegt, op een vraag van de CDAfractie, dat over dit onderwerp al contacten zijn gelegd met
het bedrijfsleven en dat de nieuwe wethouder dit verder kan
oppakken.

9.

Sluiting

De voorzitter sluit de
vergadering om 22.06 uur.

POHO
Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)
VvW= Vivianne van Wieren-Kraayvanger (VVD)
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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