
Resultatenoverzicht raadsvergadering
♦♦♦4Veldhoven

Raadsavonden 12 juli 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

12 juli 2022

1. Opening Om 19.30 uur. Afwezig: de heren Van Gent en Peters.

2. Vaststellen definitieve agenda De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 6 - spreekrecht burgers - wordt na punt 3 aan 
de orde gesteld.

3. Trekking stemmingsnummer Nummer 1, de heer Antonis.



4. Informatieronde

4.1 Vragenhalfuur 1. De heer Bijnen (GBV) inzake 
de geruchten met betrekking 
tot de mogelijke vestiging van 
de Stichting Islamplanning.

2. De heer Coppens (Senioren 
Veldhoven) inzake de 
parkeergelegenheid voor 
mensen met een 
invalideparkeerkaart bij het 
nieuwe zwembad

3. Dhr. Wijman (D66) inzake de 
meerwaarde van wijkplatforms

4. Mevrouw van Hulst (SV) 
inzake de procedure 
beantwoording van zienswijzen 
bij bestemmingsplannen.

1. Wethouder Van Brakel beantwoordt diverse vragen. Het 
betreft het achterste van 2 percelen. De ontsluiting wordt 
niet door het bestemmingsplan geregeld, maar is wel 
onderwerp van nader onderzoek. Voor het bestaan van een 
extreem salafistische grondslag van de stichting heeft de 
gemeente geen aanwijzingen.

2. Wethouder Van Broekhoven geeft aan dat de 
parkeergelegenheid aandacht krijgt in de tijdelijke 
gebiedsvisie.

3. Wethouder Giebertz antwoordt dat de wijkplatforms zelf 
hun agenda's niet meer aanbieden. We willen meer overleg 
met de platforms en ook bezien in hoeverre de gemeente 
meer kan faciliteren.

4. Wethouder Van Brakel geeft aan dat dat de wensen van 
Senioren Veldhoven niet kunnen worden gehonoreerd. De 
beschikbare tijd in de procedure is te beperkt. Tijdwinst is 
wellicht te vinden als technische vragen mondeling worden 
ingebracht bij de ambtelijke specialisten. De zienswijzen 
gaan niet zonder advies van het college naar de raad.

4.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester & Wethouders

Er zijn geen mededelingen Namens het gemeentebestuur heeft wethouder Rooijakkers 
de op 10 mei unaniem aangenomen motie "Duurzame 
energie" van Senioren Veldhoven op het VNG congres 
ingediend. De motie is door de VNG unaniem aanvaard.

Wethouder Van Brakel meldt de raad een 
raadsinformatiebrief (RIB) te hebben gestuurd over het 
faillissement van de regionale jeugdzorginstelling Xtra. Voor 
10 Veldhovense kinderen wordt alternatieve jeugdzorg 
gezocht.

5. Artikel 42 vragen Er zijn geen art.42 vragen 
ingediend.
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6. Spreekrecht burgers Er zijn 2 insprekers

1. Dhr. Toonders ( ZLTO- 
Eersel-Veldhoven) mbt de 
Stikstofproblematiek

De heer Toonders betoogt dat Den Haag zich alleen 
concentreert op stikstof in relatie tot de boeren, en zich 
onvoldoende bewust is van de consequenties voor het 
agrarische bedrijfsleven. De agrarische sector kan wel 
degelijk effectief bijdragen aan reductie van stikstof, maar 
niet volgens de rigide plannen van de minister.
De heer Saris biedt aan om de tekst van de inspreker aan 
het Veldhovense kamerlid De Kort te overhandigen.

2. Dhr. Bijnen (Stichting 
Historisch Erfgoed): 
presentatie van het boek: 
"Een toren als hart van de 
wijk".

De heer Bijnen geeft uitleg over de historie en bouwkundige 
bijzonderheden van de Jozeftoren, wat heeft geleid tot het 
boekje. Alle raadsleden ontvangen deze publicatie van de 
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.

7. Hamerstukken Er zijn geen Hamerstukken

8. Bespreekstukken

8.1 Vaststellen Verordening uitvoering en 
handhaving

MG Unaniem conform. Aan het einde van het jaar wordt de raad nader door het 
college geïnformeerd.

8.2 Vaststellen Verordening 
Nadeelcompensatie Veldhoven 2022

CvB Besluit wordt geamendeerd: het 
drempelbedrag van C 500 wordt 
gewijzigd in C 300. Akkoord 
met 11 (GBV, VVD) tegen en 16 
voor.

8.3 Vaststellen Jaarstukken 2021 JR Unaniem conform. Wethouder Rooijakkers bevestigt dat de goedkeurende 
verklaring door de accountant is getekend. De 
aanbevelingen komen nog nader aan de orde in de 
auditcommissie. De aanpassing van de openbare verlichting 
naar LED komt t.z.t. terug in de beheerplannen.

8.4 Vaststellen Kadernota 2023 JR Conform. Senioren Veldhoven 
(2)tegen.

Het uitzicht op sterk terugvallende inkomsten uit het 
Gemeentefonds in het laatste begrotingsjaar baart de raad 
ernstige zorgen. Een sluitende begroting 2026 lijkt op dit 
moment niet realistisch.

9. Sluiting De voorzitter sluit de 
vergadering om 21.50 uur.
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POHO Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
TvB- = Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven) 
CvB = Caroline van Brakel (CDA)
MG= Mariëlle Giesbertz (D66)
HS = Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)

4 I 4


