
Veldhoven
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;______________________________________________________________________

Raadsavond 13 juli 2021 - Besluitvorming

Onderdeel: Agendapunten

AP Korte omschrijving agendapunt POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 
B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

Mevrouw Luijkx (BPV), de heer Peters (VSA) en 
de heer Bijnen (GbV) zijn afwezig.

2. Vaststellen definitieve agenda De agenda wordt vastgesteld.

3. Toelating raadslid de heer Van Gent 
(BPV)

De heer Van Gent wordt toegelaten tot de raad. De heer Van der Linden leest het rapport voor 
namens de geloofsbrievencommissie.
De heer Van Gent legt de verklaring en 
belofte af.
De heer Van Gent houdt zijn maidenspeech.

3.01 Benoeming de heer Dokman tot 
steunfractielid (Lokaal Liberaal)

De heer Dokman wordt benoemd tot 
steunfractielid.

De heer Van der Linden leest het rapport 
namens de geloofsbrievencommissie.
De heer Dokman legt de verklaring en belofte 
af.

4. Trekking stemmingsnummer Nummer 1: De heer Antonis (VVD).



5. Informatieronde
5.1 Vragenhalfuur

De heer Saris (VVD) stelt vragen inzake de 
handhavingscapaciteit vanwege corona.

Er zijn 3 tijdelijke handhavers in dienst, 
waarvoor geld komt uit Den Haag. Er is een
2e aanvraag ingediend. De overige vragen 
kunnen pas beantwoord worden als er geen 
corona meer is.

De heer Wijman (D66) stelt vragen inzake de 
procedure voor de Groenblauwe Zone bij 't Look 
en Heikant.

Wethouder Van de Looij zegt dat de mensen 
die een zienswijze hebben ingediend op korte 
termijn een ontvangstbevestiging krijgen. Er 
komt een collegevoorstel. Het komt niet bij de 
raad terug. Er komt stil asfalt op een deel van 
de Heerbaan om het geluid te verminderen.

Mevrouw Van Galen (GBV) stelt vragen inzake 
het maaibeleid van de gemeente.

Wethouder Van de Looij zegt dat er twee keer 
per jaar gemaaid wordt; in het voorjaar en 
najaar. Op sommige bermen wordt de rand 
gemaaid en blijft de rest staan, ter 
bevordering van de biodiversiteit.

Mevrouw Van Dongen (CDA) stelt vragen inzake 
de bestrijding van de rattenoverlast.

Wethouder Van de Looij merkt op dat de 
meldingen over rattenoverlast niet of 
nauwelijks zijn toegenomen. Er zijn 
allerhande maatregelen getroffen om de 
ratten te bestrijden. Na de zomervakantie 
komt er een raadsinformatienota naar de 
raad.

5.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden.

Er zijn geen mededelingen.

5.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Er zijn geen mededelingen.

6. Artikel 42 vragen PvdA inzake Bezuiniging Bibliotheek Veldhoven De heer Hofmeester (PvdA) dankt voor de 
beantwoording en over dit onderwerp wordt 
verder gesproken bij agendapunt 9.1.

Senioren Veldhoven inzake Volkstuinvereniging 
Vooraard

De heer Coppens (Senioren Veldhoven) dankt 
voor de beantwoording.
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7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld (die aan 
de voorwaarden voor het spreekrecht voldoen).

8. HAMERSTUKKEN
8.01 21.059 Vaststellen Jaarstukken 2020 JR Het raadsbesluit wordt unaniem (24 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen.

9. BESPREEKSTUKKEN
9.1 Informatienota 'Haalbaarheid huisvesting 

en bezuiniging volwaardige 
bibliotheekvoorziening en vervolg'

HvdL Wethouder Van de Looij deelt mee dat er een 
voorstel komt over de bibliotheek bij de 
begroting.

9.2 21.064 Rapport Rekenkamercommissie 
'Naar meer zicht op duurzaamheid'

JR Het raadsbesluit wordt unaniem (24 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

Wethouder Rooijakkers zegt dat het college 
de aanbevelingen overneemt. In het najaar 
komt er een Plan van Aanpak n.a.v. het 
rapport. Daarna volgt een Ambitiedocument 
dat in 2022 (2e kwartaal) aan de raad wordt 
voorgelegd.

9.3 21.065 Vaststellen notitie 'Tijdelijke kaders 
participatie bij ruimtelijke initiatieven'

MvD Het raadsbesluit wordt unaniem (24 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.
De door de VVD met meerdere fracties 
ingediende motie wordt eveneens unaniem (24 
stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.

Wethouder Van Dongen omarmt de motie.
Het idee van het plaatsen van bouwborden zal 
verder worden uitgewerkt. Er zal een link 
naar een voorbeeld in Rotterdam via de griffie 
naar de raad worden gestuurd.
Een amendement van Senioren Veldhoven 
wordt teruggenomen. Wethouder Van Dongen 
zegt, n.a.v. het teruggenomen amendement, 
toe dat de tekst op blz. 9 van de notitie als 
volgt wordt aangepast: Dit kunnen we voor 
alle principeverzoeken op korte termijn 
instellen (i.p.v. voor reguliere 
principeverzoeken).

9.4 21.047 Vaststellen bestemmingsplan 'De
Run 5601'

AvdO Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor 
(VVD, GBV, Senioren Veldhoen, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) en
2 stemmen tegen (VSA) aangenomen.
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9.5 21.033 Vaststellen bestemmingsplan 
'Kempenbaan Oost 2020'

AvdO Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor 
(VVD, GBV, Senioren Veldhoen, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) en
2 stemmen tegen (VSA) aangenomen.

9.6 21.055 Strategie "Groots! Een hoogstaand 
en toegankelijk voorzieningaanbod in het 
SGE"

VvW Het raadsbesluit wordt unaniem (24 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

Wethouder Van Wieren zegt toe dat het 
Uitvoeringsprogramma langs de raad komt.
Het gaat voor Veldhoven om een bedrag van 
ongeveer 16.000 euro.

9.7 21.061 Kadernota 2022 JR Het raadsbesluit wordt met 18 stemmen voor 
(VVD, GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, D66) en
6 stemmen tegen (VSA, CDA, BurgerPartij 
Veldhoven, Lokaal Liberaal) aangenomen.
De fractie van D66 legt een stemverklaring af.
De door GBV met Senioren Veldhoven 
ingediende motie wordt eveneens met 18 
stemmen voor en 6 stemmen tegen 
aangenomen, met een gelijke stemverhouding.

Wethouder Rooijakkers zegt sympathiek te 
staan tegenover de motie. De concretisering 
van de Kadernota volgt in de begroting. Dan 
is er ook meer duidelijkheid over de financiële 
situatie van de gemeente.

Wethouder Van de Looij zegt een 
raadsinformatienota (of een ander stuk) toe 
over de kruising Kromstraat/Nieuwstraat. Er 
komt eerst een onderzoek en dan volgen 
eventueel maatregelen.

10 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 23.22 uur.
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MOTIE Veldhoven

Onderwerp Optimalisering van de communicatie rondom participatie bij ruimtelijke 
initiatieven in Veldhoven

Datum 13 juli 2021
Ingediend door VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BPV, LL
Naar aanleiding van Agendapunt 9.03 - Vaststellen notitie 'Tijdelijke kaders participatie bij 

ruimtelijke initiatieven
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2021,

kennis genomen hebbend van:
^ de notitie 'Tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven'
^ de beraadslagingen bij het vaststellen van de "Tijdelijke kaders participatie bij 

ruimtelijke initiatieven";

overwegende dat:
^ er behoefte is bij inwoners aan duidelijkheid vooraf over (de participatie aanpak bij) 

ruimtelijke initiatieven en goede communicatie daarbij een grote rol speelt;
^ de wet voorschrijft op welke wijze (plannen voor) ruimtelijke initiatieven 

gepubliceerd moeten worden (minimumwaarborgen);
^ het gemeenten en initiatiefnemers vrij staat om - naast deze verplichte vorm(en) 

van communicatie - ook andere communicatiemiddelen te gebruiken om ruimtelijke 
initiatieven onder de aandacht bij inwoners te brengen;

^ het verder optimaliseren van het communicatietraject rondom ruimtelijke initiatieven 
van groot belang is;

^ het optimaal gebruik maken van online- en offlinecommunicatiemogelijkheden, 
wellicht negatieve reacties en juridische procedures kan voorkomen;

^ er al een online platform aanwezig is (de gemeentelijke website) dat ingericht kan 
worden om in één oogopslag de kaart van Veldhoven te laten zien met daarop 
gesitueerd alle ruimtelijke initiatieven (in voorbereiding);

♦ door één klik op het ruimtelijk initiatief op de kaart een tijdlijn kan verschijnen met 
daarin opgenomen informatie over de voortgang van het ruimtelijk initiatief en 
informatie over de participatiemogelijkheden;

^ daarnaast door de gemeente een bouwbord of poster gefaciliteerd kan worden met 
daarop een QR-code die initiatiefnemers op de plek van het initiatief kunnen 
plaatsen;

^ de QR-code door passanten gescand kan worden met een smartphone en de QR- 
code direct gelinkt kan worden aan de gemeentelijke website met daarop de 
informatie over het ruimtelijk initiatief;
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^ voor een bouwbord of poster met QR-code geen grote investeringen nodig zijn en 
door de gemeente gefaciliteerd kan worden;

^ zo voor iedereen beter zichtbaar is waar en wat er wordt gebouwd, van kleine tot 
grote ruimtelijke initiatieven, en welke participatiemogelijkheden er zijn;

♦ in andere gemeenten, zoals Rotterdam en Amersfoort, al op soortgelijke wijze 
gecommuniceerd wordt over bouwplannen met inwoners

verzoekt het college:
♦ Voortvarend de bovengenoemde wijze van communiceren met inwoners in praktijk 

te brengen door het inrichten van de website,
^ Bouwborden of posters met QR-codes te faciliteren die naar de website verwijzen, te 

beginnen met een aantal bouwprojecten dat een grote impact heeft op de omgeving.
4 Gebruik van QR-codes een jaar na in invoering ervan te evalueren en, bij een 

positieve evaluatie, gefaseerd uit te rollen naar kleinere projecten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 24 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor 24 stemmen

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Extra geld Jeugd via het Rijk
Datum 13 juli 2021
Ingediend door GBV, VVD, Senioren Veldhoven, D66, PvdA
Naar aanleiding van Kadernota 2022
Programma Programma 6, Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2021.

kennis genomen hebbend van:
^ Het besluit van het demissionair kabinet om over 2022 incidenteel 1,314 miljard 

euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten vanwege tekorten binnen de 
uitvoering van de Jeugdwet, wat is genomen op basis van een advies van een 
Commissie van Wijzen.

^ Het indicatieve bedrag van ruim 2,8 miljoen euro dat de gemeente Veldhoven hier in 
2022 van gaat ontvangen.

^ Dat de commissie heeft aanbevolen ook de jaren na 2022 structureel extra geld 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Jeugdwet.

^ Dat de inbreng van de Commissie als zwaarwegend wordt gezien bij het besluit over 
de structurele financiën voor de uitvoering van de Jeugdwet door een eventueel 
nieuw kabinet.

^ Er tegelijkertijd met het extra budget ook een hervormingsagenda is
overeengekomen tussen Rijk en VNG, waarmee we onder meer moeten inzetten op 
Versterking van de pedagogische basis en preventie'.

overwegende dat:
^ Het college in de kadernota onder 'positieve gezondheid' aangeeft in te zetten op een 

goede basisstructuur voor iedereen en het stimuleren van preventie.
^ Door vroegtijdig te signaleren en dus bijtijds in te grijpen het risico op opgroei- en 

opvoedingsproblemen bij jeugdigen kan worden verkleind.
^ Laagdrempelige ondersteuning dichtbij de jeugdige en zijn of haar ouders ervoor kan 

zorgen dat hun eigen kracht wordt versterkt.
^ Er allerlei maatregelen en/of algemene voorzieningen binnen het voorliggend veld 

denkbaar zijn die de preventieve rol van de gemeente als uitvoerder van de 
Jeugdwet verder kunnen versterken.

^ Hiermee het beroep op specialistische jeugdzorg kan worden verminderd.
^ Dit de gedane investering voor een groot deel kan compenseren.

verzoekt het college:
1. In de aanloop naar de begroting 2022 een plan te ontwikkelen (voor de langere 

termijn) waarmee Veldhoven inzet op het versterken van de positie van het 
voorliggend veld binnen de uitvoering van de Jeugdwet.

2. Indien nodig voor de totstandkoming van het plan een deel van het extra budget dat 
we van het Rijk krijgen te reserveren.
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en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 24 stemmen - AANGENOMEN

Voor 18 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, D66, PvdA)

Tegen 6 stemmen (VSA, CDA, BugerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)
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