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Veldhoven

Resultatenoverzicht raadsvergadering
Raadsavonden 14 juni 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

1.

Opening

Om 19.30 uur.

De heer Saris (VVD) is afwezig.

2.

Vaststellen definitieve agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Mevrouw Van Dongen-Lamers (GBV) verzoekt om
agendapunt 8.1 en 8.2 om te ruilen. Er is geen bezwaar
vanuit de raad.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nummer 17, de heer Van der
Looij (GBV).

3.1.

Beëdiging raads- en steunfractie
leden

4.

Informatieronde

4.1

Vragenhalfuur

De heer Engelen (raadslid) legt de eed af.
Mevrouw Heutinck (steunfractielid) legt de belofte af.

MG

1. De heer Coppens (Senioren
Veldhoven) inzake Toren St.
Jozef D'Ekker

Wethouder Giesbertz zegt dat zij niet op de hoogte is van de
wens van een aantal bewoners van de St. Jozefparochie.
Wanneer er een verzoek is, zal zij er naar kijken.

CvB

2. Mevrouw Van Hulst
(Senioren Veldhoven)
inzake Stichting
Islamplanning

Wethouder Van Brakel zegt dat zij op de hoogte is van de
onrust die in Zeelst is ontstaan naar aanleiding van de
komst van de stichting Islamplanning. Op Facebook staat
hierover een petitie. De organisatie zal worden uitgenodigd
voor een gesprek. Ze wil ook met de omwonenden gaan
praten om hun zorgen te horen. Het college dient ook de
vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsvorming
te eerbiedigen.

4.2

Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3

Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester & Wethouders

5.

Artikel 42 vragen

Er zijn geen beantwoorde art.
42 vragen.

6.

Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers

7.

Hamerstukken

Er zijn geen hamerstukken.

8.

Bespreekstukken

8.2

Actualisatie Reglement van orde van de
raad en overige regelingen

MvD

Wethouder Giesbertz heeft een
mededeling inzake de motie
van Senioren Veldhoven die
wordt besproken op het VNGcongres en over de
'netwerkproblematiek'.

Agendapunt 8.1 en 8.2 zijn omgeruild bij het vaststellen van
de agenda.
Er worden vier amendementen door een aantal fracties
1. Een (aangepast)
ingediend.
amendement van D66,
GroenLinks/PvdA en CDA over
1. Amendement D66, GroenLinks/PvdA en CDA m.b.t.
diverse onderwerpen
diverse onderdelen van het RvO
wordt aangenomen met 22
2. Amendement GBV en VVD over gewogen stemming in
stemmen voor en 6 stemmen
presidium
tegen. De fractie van GBV
3. Amendement Senioren Veldhoven en GBV over
vergaderingen presidium
stemt tegen, de overige fracties
stemmen voor.
4. Amendement GBV, VVD en Senioren Veldhoven over
interruptiemicrofoons
3. Een (aangepast)
amendement van Senioren
2. Amendement GBV en VVD over gewogen stemming in het
Veldhoven en GBV over de
presidium wordt verworpen met 10 stemmen voor (GBV en
notulen van de
VVD) en 18 stemmen (overige fracties) tegen.
presidiumvergaderingen en van
de agendacommissievergaderingen wordt unaniem
aangenomen (28 stemmen voor
en 0 stemmen tegen).
2I 4

4. Een amendement van GBV,
VVD en Senioren Veldhoven
over interruptiemicrofoons
wordt unaniem aangenomen
(28 stemmen voor, 0 stemmen
tegen).
De beslispunten 1, 3, 4, 5 en 6
worden unaniem vastgesteld
(28 stemmen voor, 0 stemmen
tegen)
Beslispunt 2 B wordt
vastgesteld met 16 stemmen
voor (HvV, GroenLinks/PvdA,
D66 en CDA) en met 12
stemmen tegen (GBV, VVD en
Senioren Veldhoven).
8.1

Vaststellen Procesvoorstel: participatie
omgevingsplan Zonderwijk

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

Een (aangepaste) motie van Senioren Veldhoven wordt
aangenomen.
De fractie van GBV stemt tegen, de andere fracties stemmen
voor (22 stemmen voor en 6 stemmen tegen).
Wethouder Van Brakel zegt toe dat het mogeliik is dat (in
fase 4) betrokkenen die zienswijzen indienen gebruik
kunnen maken van het spreekrecht tijdens de
oordeelsvormende raadsvergadering.
Verder zegt zij toe de raad actief te informeren over de
voortgang van het proces. Ook zal 'licht' meegenomen
worden als criterium in de 'bruidschat'.

3I 4

8.3

Benoemen waarnemend
raadsvoorzitters, leden voor de
raadscommissies en de Metropoolregio
Eindhoven

De raad stemt met 28 stemmen
voor en 0 stemmen tegen in
met de benoemingen voor de
Rekenkamercommissie, de
Auditcommissie, de
Werkgeverscommissie, het
Algemeen Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven en de
Raadstafel21.
Mevrouw M.J.J.M. van Dongende Kruijff wordt benoemd als
eerste waarnemend
raadsvoorzitter met 25
stemmen voor, 2 stemmen
tegen en 1 stem is ongeldig.
Mevrouw J.A.M. van Hulst wordt
niet benoemd als tweede
waarnemend raadsvoorzitter
met 12 stemmen voor en 16
stemmen tegen.

9.

Sluiting

De voorzitter sluit de
vergadering om 21.35 uur.

SV
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)
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Er wordt op verzoek van de heer Prinsen (HvV) gestemd
over punt 3 en 4: waarnemend raadsvoorzitters en leden
agendacommissie. Het betreft voor beide beslispunten
dezelfde personen. De stemming inzake de beslispunten 3
en 4 gebeurt met stembriefjes.

