
Raadsavond 12 mei 2020 - Besluitvorming
V \ 44

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 POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 
B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

2. Vaststellen definitieve agenda Agendapunt 8.2 (Burap 1-2020) wordt 
behandeld voor agendapunt 8.1.

3. Trekking stemmingsnummer Nummer 24 Dhr. Saris (VVD).

4. Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college Er zijn geen vragen vanuit de raad.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Wethouder Rooijakkers deelt mee dat de 
komende Kadernota een sober karakter zal 
hebben. Het is wegens de coronacrisis lastig 
kaders op te stellen. De raad wordt 
uitgenodigd ideeën en suggesties mee te 
geven bij de Kadernota, als input voor de 
begroting.

5. Artikel 42 vragen - Burgerpartij Veldhoven inzake 
'Verduurzaming scholen'

BPV heeft geen verdere vragen.

- D66 inzake Bekostiging aansluiting Peter
Zuidlaan op de Julianastraat

D66 heeft geen aanvullende vragen.
Wethouder Van den Oever zal bekijken of het 
mogelijk is budget vrij te maken voor de
Peter Zuidlaan door het temporiseren van 
projecten uit het GVVP.



6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers gemeld.

7. HAMERSTUKKEN
7.1 20.016 Aanvragen tegemoetkoming kosten 

explosievenonderzoek
HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen.
8. BESPREEKSTUKKEN
8.1 20.022 Vaststellen zienswijzen over de 

begrotingen 2021 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen

JR Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.2 20.028 Eerste bestuursrapportage 2020 JR Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aanvaard.

Wethouder Rooijakkers zegt dat de raad bij 
de Kadernota suggesties en kaders kan 
meegeven. Bij de Kadernota kan de raad 
prioriteiten stellen. Na de zomer zijn er 
financiële resultaten bekend, die vervolgens 
worden verwerkt in de begroting. Het is mede 
afwachten waar het Rijk meekomt.

9 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 22.05 uur.

2 I 2


