
Raadsavond 14 mei 2019 - 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.

Verhinderd:
- Niemand

2. Vaststellen definitieve agenda Een motie vreemd aan de agenda wordt 
toegevoegd. Het betreft de motie 
'Aanmoediging tot samenwerking' van 
SENIOREN VELDHOVEN, VSA en BPV.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 19 mevr. Luijkx (BPV)



4. Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Vragen van Rien Luijkx van de BurgerPartij 
Veldhoven:
1. Wij als BurgerPartij Veldhoven hebben 
het college op 23 april 2019 nadrukkelijk 
gevraagd om te kijken of er binnen de 
verordening mogelijkheden zijn om een 
noodvoorziening neer te zetten bij St. Jan 
Baptist.
Omdat de verordening, in tegenstelling tot 
wat gezegd is, deze mogelijkheid biedt is 
onze vraag of het college, op basis van dit 
"nieuwe" inzicht, het eerder genomen 
besluit wil heroverwegen?
2. De aangekondigde informatienota hebben 
we inmiddels ontvangen en wij vragen ons 
af wanneer de beloofde inhoudelijke 
discussie hierover dan plaats zal vinden. Kan 
het college aangeven wanneer we dat gaan 
doen?

Wethouder De Kort zegt dat er voor het college 
geen nieuwe inzichten zijn en dat het genomen 
besluit over de school niet wordt heroverwogen.
De inhoudelijke discussie kan plaats vinden bij het 
Integraal Huisvestingsplan, dat na de 
zomervakantie voor de raad zal worden 
geagendeerd.

4.2 Mededelingen vanuit het college Wethouder Van de Looij deelt mee dat er op
5 juni a.s. er een bijeenkomst is over 
'urgenten' in het SGE-gebied.
De taakstelling voor de statushouders is in 
2018 niet helemaal gehaald. Er zijn er vier 
te weinig gehuisvest maar dat is 
verschoonbaar. De taakstelling voor 2019 is 
16 personen per half jaar.

5. Artikel 42 vragen

5.1 VSA inzake 'Vrijwillige 
diëntondersteuning'

MvD Mevr. Gielis stelt nog enige nadere vragen.

5.2 VSA inzake 'Mantelzorgers in de 
toekomst'

MvD Mevr. Gielis stelt nog enige nadere vragen.

6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.

HAMERSTUKKEN
7.1 Vaststellen 'Bestemmingsplan Zwembad' DdK Het raadsbesluit wordt unaniem (27 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
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BESPREEKSTUKKEN
8.1 Vaststellen van het Ambitiedocument 

'Samen voor ruimtelijke kwaliteit'
AvdO Het raadsbesluit wordt via een amendement 

gewijzigd vastgesteld met 27 stemmen 
voor.

Een amendement inzake 'Duurzaamheid in 
Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke
Kwaliteit' van alle raadsfracties wordt unaniem 
aangenomen.
Wethouder Van den Oever zegt n.a.v. het 
burenrecht dat de ene wet de andere niet 
vervangt. Je moet, hoe dan ook, aan beide 
voldoen.

8.2 Vaststellen zienswijzen over de begroting 
2020 van de vier gemeenschappelijke 
regelingen

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

8.3 Eerste kwartaalrapportage 2019 JR Het raadsvoorstel wordt unaniem (27 
stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.

8.4 Gunning accountantscontrole 2019-2022 Audit
Cie.

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

De voorzitter van de auditcommissie geeft een 
toelichting op de gevolgde Europese 
aanbestedingsprocedure.

8.5 Motie vreemd aan de agenda:
'Aanmoediging tot samenwerking'

MvD De motie wordt aangehouden. De motie is ingediend door SENIOREN
VELDHOVEN, VSA en BPV. Deze fracties besluiten 
de motie aan te houden.

9 Sluiting Om 21.39 uur sluit de voorzitter de 
vergadering.
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