
Resultatenoverzicht raadsvergadering 11 en 12 juni 2019
♦♦♦4Veldhoven

Raadsavond 11 juni 2019 - Oordeelsvorming
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.

2. Vaststellen definitieve agenda Inspreker Lijten spreekt in op 
agendapunt 06.09 dat is geagendeerd 
op 12 juni. Hij zal dan ook op 12 juni 
gebruik maken van het spreekrecht.

De agendapunten worden verdeeld 
over een tweetal avonden. Tot en met 
6.06 op 11 juni. De overige 
agendapunten op 12 juni.

De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

3. Informatieronde
3.1 Vragen vanuit de raad aan het college

- Marionne van Dongen (CDA) stelt 
vragen over de voortgang van het 
Leerlingenvervoer door Van Gerwen

- Elly de Greef (SV) stelt vragen aan het 
college over herinrichting 't Look - 
Heikant en over de mate waarin er een 
gevoel van onveiligheid heerst ten 
aanzien van het park/verlichting.

POHO geeft aan dat de overeenkomst met Van Gerwen 
nog geldig is en niet is ontbonden. POHO geeft aan dat, 
na de uitspraak van de rechter, er een constructief 
gesprek is geweest met Van Gerwen. POHO geeft aan 
dat het uitgangspunt ongewijzigd is gebleven, zijnde 
goed leerlingenvervoer.
POHO geeft aan dat er geen signalen van onveiligheid 
bekend zijn vanuit 't Look - Heikant.
POOHO geeft aan dat van de wijkagent vernielingen en 
baldadigheden zijn vernomen.
POHO geeft aan dat er vorig jaar geen aangifte is 
gedaan voor inbraak.



POHO geeft aan dat er met betrekking tot meldingen 
vanuit de wijk geen bijzonderheden zijn te signaleren 
met betrekking tot openbare verlichting.
POHO geeft aan dat er altijd de mogelijkheid wordt 
gegeven een nulmeting uit te voeren bij bewoners, 
zodat schade gesignaleerd kan worden.
POHO geeft aan dat meldingen altijd worden opgepakt, 
maar dat hij niet weet of de afhandeling geheel naar 
tevredenheid is van de melder.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester & Wethouders

POHO Van de Looij geeft aan dat er vorige week veel 
meldingen zijn gedaan naar aanleiding van de storm die 
plaatsvond. Er zijn in totaal 300 bomen beschadigd, 3 
woningen getroffen, en datmet name Sondervick, 
Hazewinkel en Knegselseweg zwaar getroffen zijn. 
stormschade: dinsdag 4 juni flinke storm geweest.
Losse bomen zullen mogelijk nog verwijderd moeten 
worden om veiligheid te kunnen waarborgen. Kosten 
van de herstelwerkzaamheden zijn onbekend.

POHO Van Dongen geeft aan dat er een wijkpilot wordt 
gestart om zodoende extra in te kunnen zetten op 
preventie- en vroegsignalering voor mensen in de 
samenleving die dat nodig hebben. De pilot start in 
oktober, duurt acht maanden en geldt voor heel 
Veldhoven.

POHO Van Dongen geeft aan dat de Veldhovense 
Steunwijzer is gelanceerd. Hiervoor is een website 
ingericht.

4. Artikel 42 vragen
4.1 SENIOREN VELDHOVEN inzake 

'beschikbaarheid en betaalbaarheid 
senioren woningen' en 'ruimte voor 
senioren woningen'

4.2 SENIOREN VELDHOVEN inzake 
'Zonnepanelen De Groene Zone'

SV geeft aan te vinden dat te weinig 
mensen kunnen profiteren.

POHO geeft aan graag eerst de behandeling van 
agendapunt 6.2 af te willen wachten. Dat gaat immers

2 I 7



over de duurzaamheidslening.
4.3 VSA inzake 'Sluiten Woondeal' WP: reg.woonbehoefte onderzoek 

wordt dit jaar uitgevoerd door de SGE, 
actueel vanaf 2024. Kan deze regeling 
naar voren gehaald worden? Dus zsm 
bouwen

HvdL: de woondeal heeft als uitgangspunt sneller 
bouwen, 400 woningen is een zware opgave. Poho 
hoopt dat het lukt, maar zal moeilijk worden.

5. Spreekrecht burgers 3 personen hebben zich gemeld voor
het spreekrecht:
- Dhr. Lijten (secretaris IVN 

Eindhoven) inzake Gebiedsimpuls 
Grenscorridor (6.09)

- Dhr. Bogaars inzake 
Bestemmingsplan Zittard 22 (6.02) 
(Verhinderd)

- Dhr. Cuppen inzake SGE Visie op 
wonen (6.03)

6. Raadsvoorstellen
6.1 19.015 Vaststellen bestemmingsplan 

'Zittard 22'
AvdO De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

D66 vraagt zich af wat de (financiële) consequenties 
voor de gemeente zijn indien de raad beslist om niet in 
te stemmen met dit bestemmingsplan.

6.2 19.039 Invoeren van leningen voor 
woningeigenaren

HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019, tenzij VSA beslist een 
amendement in te dienen met 
betrekking tot het schrappen van de 
lening voor asbestdaken/prioritering 
van leningen.

POHO geeft aan dat bij vorige verordening werd 
gewerkt volgens het principe 'wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt', maar dat na vaststelling van dit 
voorstel de uitwerking in een verordening volgt die in 
september ter vaststelling in de raad wordt gebracht. 
POHO geeft aan dat het voorstel geen subsidie betreft, 
maar een lening.
POHO zegt toe dat in 2023 een evaluatie volgt
POHO zegt toe te bekijken hoe om te gaan met de 
selectiecriteria tot het verlenen van aanvragen.

6.3 19.025 Vaststellen SGE visie op wonen HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

6.4 19.031 Vieren 100 jaar Veldhoven in 2021 HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de

POHO geeft aan dat dit voorstel een globale opzet is 
met betrekking tot het vieren van 100 jaar veldhoven. 
Een comité zal naast de huidige programma opzet
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besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

verder met plannen en ideeën komen over verdere 
invulling er van.
POHO geeft aan dat er ook aandacht zal zijn voor 
jongeren en ouderen
POHO stelt voor om de griffier te vragen zitting te 
nemen in het comité ter vertegenwoordiging van de 
raad.

6.5 19.033 Vaststellen Jaarstukken 2018 JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

POHO geeft aan dat de gemeente sinds 2016 ook 
Vennootschapsbelastingplichtig is. POHO geeft aan dat 
de gemeente bij het opstellen van de fiscale 
openingsbalans geen gebruik heeft gemaakt van 
de overeenkomst die de belastingdienst biedt, en 
hierin een eigen keuze maakt, wat binnen de wet kan. 
POHO geeft aan over dit onderwerp in de 
auditcommissie terug te koppelen.
De gemeente heeft er voor gekozen dat de 
informatievoorziening over grondtransacties op de 
reguliere wijze via de P&C cyclus plaatsvindt.
POHO geeft aan dat de 7 ton aan kosten voor het niet 
doorgaan van The Dutch Mountains een reëel bedrag is 
waarbij uitvoerig door het college is stil gestaan.
POHO geeft aan dat er regionale afspraken zijn 
gemaakt met betrekking tot circulaire economie op 
Habraken. Voor een eventuele andere of ruimere 
invulling, is het nodig om met de regio in gesprek te 
gaan

6.6 19.035 Kadernota 2020 
(1e termijn)

JR De oordeelsraad besluit de 
behandeling van het agendapunt (de 
twee termijn) voort te zetten tijdens 
het tweede deel van de 
oordeelsvormende raadsvergadering 
op 12 juni 2019.

POHO JR geeft aan dat er een evaluatie met betrekking 
tot kermissen heeft plaatsgevonden dat hieromtrent 
binnenkort een informatienota volgt.
POHO JR geeft aan op financieel gebied uit te gaan van 
'represesief toezicht'
POHO MvD geeft aan heel tevreden te zijn over de 
mantelzorgers en hieromtrent geen separaat beleid op 
te willen stellen
POHO MvD geeft aan het verminderen van leveranciers 
binnen het sociaal domein een slecht idee te vinden, 
omdat het financieel niets oplevert en zij keuzevrijheid 
belangrijk vindt.
POHO MvD geeft aan de focus liever te leggen op 
preventie- en vroegsignalering in plaats van schulden
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op te kopen of kwijt te schelden.
POHO DdK geeft aan de vragen over de 'beweegcoach' 
(D66) en vroegtijdige schoolverlaters (CDA) schriftelijk 
te beantwoorden
POHO DdK geeft aan dat de aanbesteding voor het 
nieuwe zwembad begin juli 2019 is afgerond. Indien de 
aanbesteding past binnen de door de raad gestelde 
kaders, zal dit onderwerp worden verwerkt in de 
begroting.
POHO DdK geeft aan dat de klankbordgroep nadenkt 
over maatregelen voor de verlevendiging van het 
CityCentrum, waaronder het parkeerbeleid.
POHO geeft aan dat het onderzoek naar de 
Nieuwstraat/Kromstraat niet kan wachten op de 
uitkomst van de ADC-toets inzake de Zilverbaan die op 
zijn vroegst in 2021 zal hebben plaatsgevonden.
POHO geeft aan actief te sturen op het terugdringen 
van het restafval.

Schorsing - Einde deel 1 De voorzitter schorst de vergadering 
om 23:45 uur en nodigt eenieder uit 
voor het vervolg van de 
raadsvergadering op 12 juni vanaf
19.30 uur.

POHO Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV) 
DdK = Daan de Kort (VVD)
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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Raadsavond 12 juni 2019 - Oordeelsvorming Deel 2
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

Heropening - Aanvang deel 2 De voorzitter heropent de vergadering 
om 19.30 uur en stelt voor na de 
behandeling van de kadernota, Dhr 
Lijten de mogelijkheid te geven om in 
te spreken met betrekking tot 
agendapunt 6.09 en daarna direct 
agendapunt 6.09 te behandelen.

6. Raadsvoorstellen
6.6 19.035 Kadernota 2020 

(2e termijn)
JR De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

Technische vraag inzake de beheersbaarheid van de 
betaalbaarheid van zorg (CDA) en de nieuwe nota 
schuldhulpverlening worden schriftelijk beantwoord. 
POHO geeft aan dat er met betrekking tot de 
meetindicatoren en doelstellingen al een verbeterslag 
gemaakt is. Doorontwikkeling vindt plaats en worden 
uitgewerkt in de begroting.

6.9 19.047 Besluit nemen over 
ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls 
Grenscorridor

AvdO Dhr Lijten (secretaris IVN Eindhoven) 
maakt gebruik van het spreekrecht

De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.
Bespreekpunten zijn:
- Het beoogd effect in de adviesnota
- Grondverkopen

POHO geeft aan dat ten aanzien van de fietsbrug de nut 
en noodzaak dient te worden aangetoond. Eventuele 
financiering van 125.000 voor de fietsbrug komt uit het 
maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run.
POHO zegt toe de vraag over de versterking van 
gehucht Heers (CDA) schriftelijk te beantwoorden
POHO zegt toe het idee om deel te nemen aan het 
STIKA-project mee te nemen
POHO zegt toe de raad op de hoogte te houden rondom 
de voortgang en helderheid van de cijfers met 
betrekking tot de gronden die benodigd zijn om de 
gebiedsimpuls mogelijk te maken.
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6.7 19.037 Vaststellen reactie op advies 
Proefcasus Eindhoven Airport

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

6.8 19.019 Vaststellen werkwijze bij beoordelen 
van verzoeken tot hoogbouw

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

POHO zegt toe de vraag over de normen en de effecten 
van hoogbouw op zonuren en wind (CDA) schriftelijk te 
beantwoorden

6.10 19.045 Vaststellen startnotitie Regionale 
EnergieStrategie (RES)

JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
2 juli 2019.

POHO zegt toe het planten van bomen als onderwerp in 
te brengen tijdens bestuurlijke besprekingen.
POHO zegt toe de vraag van GBV over de 2 MRE- 
besluiten versus het ene besluit in het raadsvoorstel 
schriftelijk te beantwoorden.
POHO geeft aan dat het conceptRES van de regio als 
informatienota aan de raad ter beschikking wordt 
gesteld, en het definitieve RES ter besluitvorming aan 
de raad wordt voorgelegd.

7 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 
21.47 uur
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