Resultatenoverzicht raadsvergadering
Raadsavond 15 juni 2020 – Oordeelsvorming
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

1.

Opening

Om 19.30 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Op verzoek van GBV (Eric van Doren)
wordt de agenda als volgt gewijzigd:

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

6.1 Vaststellen bestemmingsplan
'Dorpstraat 195-197' (was 6.3)
6.2 Vaststellen Jaarstukken 2019
6.3 Vaststellen Kadernota 2021 (was 6.1)
3.

Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester & Wethouders

Er zijn geen mededelingen.

4.

Artikel 42 vragen

AvdO

4.01 GBV inzake 'Parkeren GO-scooters' D66 stelt een aanvullende vraag. Overweegt
Tavita van Galen
Veldhoven, net als Eindhoven, om de APV aan te
passen. De POHO antwoordt dat we in gesprek zijn.
Mocht het uit de hand lopen, dan kan het overwogen
worden.
BPV stelt een aanvullende vraag. Is het college van
plan andere zaken die het trottoir blokkeren op dezelfde

wijze aan te pakken (bv. PMD-zakken)? De POHO
reageert dat deze vraag wordt meegenomen en de
volgende keer mondeling wordt beantwoord.
MD

4.02 Lokaal Liberaal inzake
'Coronacrisis en de aanpak hiervan'
Maarten Prinsen

Lokaal Liberaal stelt een aanvullende vraag. Waarom is
maar één vraag beantwoord en wordt voor de overige
twee vragen verwezen naar het fractie uur over
corona? De POHO antwoordt dat dit is gevraagd tijdens
het fractie uur en dat hiermee is ingestemd door Lokaal
Liberaal.

HvdL

4.03 D66 inzake 'Eikenprocessierups'
Mariëlle Giesbertz

D66 stelt een aanvullende vraag. Heeft de gemeente bij
het spuiten alleen op nesten gericht of is er
grootschalig gespoten? De POHO antwoordt dat
rekening is gehouden met de informatie van de
vlinderstichting. Verder is vooral ingezet op de plekken
waar veel mensen komen. De vraag wordt
meegenomen in de evaluatie in het najaar.
SENIOREN VELDHOVEN stelt een aanvullende vraag.
Waarom wordt de bloemenrand van de Zilverbaan niet
onderhouden en extra aangelegd? De POHO geeft aan
dit na te vragen en hierover nog te informeren.

MvD

4.04 VSA inzake 'Corona en non-profit
organisaties' Karen Gielis

Geen aanvullende vragen.

MvD

4.05

Geen aanvullende vragen.

AvdO

4.06 D66 inzake ‘Procesgang HeistraatZoom’ Mariëlle Giesbertz

D66 stelt een aanvullende vraag. Er moeten nog veel
stappen gezet worden voordat het plan ter inzage
wordt gelegd. In de beantwoording wordt aangegeven
dat het plan in het derde kwartaal ter inzage wordt
gelegd. Hoe realistisch is deze planning? De POHO geeft
aan dat het mogelijk moet zijn dat het plan in het derde
kwartaal ter inzage wordt gelegd.

AvdO

4.07 SENIOREN VELDHOVEN inzake
‘Drive-ins KFC en Domino’s’ Jolanda
van Hulst

SENIOREN VELDHOVEN stelt diverse aanvullende
vragen. De POHO vraagt SENIOREN VELDHOVEN de
vragen te verzamelen en schriftelijk in te dienen. Er
zitten namelijk ook nieuwe en technische vragen bij.

VSA inzake 'Tozo' Wim Peters
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SENIOREN VELDHOVEN zal de vragen schriftelijk
stellen.
Lokaal Liberaal stelt een aanvullende vraag over de
bijeenkomst met bewoners. De POHO licht toe dat
tijdens dat gesprek de procedure is toegelicht en
afspraken hierover zijn gemaakt.
5.

Spreekrecht burgers

6.

Raadsvoorstellen

Er heeft zich niemand gemeld voor het
spreekrecht.

6.1 Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpstraat AvdO
195-197'

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt
als hamerstuk te agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering op 7
juli 2020.

Veel fracties uiten zich positief over het voorliggende
plan. Een aantal fracties noemt de afspraken over het
realiseren van 22% sociale woningbouw (D66, VSA,
CDA) en stelt hier vragen bij. SENIOREN VELDHOVEN
geeft aan het een mooi perceel te vinden voor
senioren- en starterswoningen. De POHO licht toe dat
woningen moeten passen in de omgeving en dat het
voorliggende plan een verrijking is voor de omgeving.
HvdL licht toe dat er momenteel bijna 35% sociale
woningbouw wordt gerealiseerd en dat er zeker wordt
gestuurd op het behalen van minimaal 22% sociale
woningbouw. In tweede termijn wordt hierop
gereageerd dat in het percentage van bijna 35% ook
tijdelijke woningbouw is meegerekend die aan de norm
voor sociale woningbouw voldoet. HvdL licht toe dat het
percentage voor sociale woningbouw de aandacht
heeft, maar dat de gemeente te maken heeft met de
woningmarkt, waarop de gemeente niet alle invloed
heeft.

6.2 Vaststellen Jaarstukken 2019

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt
ongewijzigd als hamerstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 7 juli 2020.

BPV en SENIOREN VELDHOVEN geven aan moeite te
hebben met de meetindicatoren in de jaarstukken.
Deze zijn niet altijd duidelijk. BPV vraagt ook aandacht
voor de leesbaarheid van het accountantsverslag.
Lokaal Liberaal stelt een aantal vragen over de kosten
voor externe inhuur, de evaluatie van de
reclamebelasting en de hoge uurkosten voor extreme
weersomstandigheden/groenonderhoud. De VVD vraagt
in hoeverre de coronacrisis invloed kan hebben op de

JR
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weerstandsratio. CDA uit zich positief over Veldhoven
Beweegt en de vernieuwing binnen het sociaal domein
en is kritisch over de prestatieafspraken met
woningcorporaties, de meldingen openbare ruimte en
de hoge ICT-kosten.
De POHO geeft aan dat de meetindicatoren twee jaar
geleden zijn vastgesteld en dat deze bij de terugblik op
2019 niet gewijzigd kunnen worden. Vanuit de
auditcommissie wordt gezocht naar duidelijkere
indicatoren en een duidelijkere communicatie voor de
toekomst. Voor wat betreft het accountantsverslag
geeft de POHO aan hier weinig invloed op te hebben.
BPV vraagt om een goed leesbare samenvatting ervan.
De hoge kosten voor externe inhuur heeft o.a. te
maken met het Maatregelenpakket De Run, de
woningbouwversnelling en jeugdhulp. De hoge kosten
hebben ook te maken met de bestrijding van de
eikenprocessierups, wat specialistisch werk is wat de
gemeente niet in huis heeft. De coronacrisis is geen
risico meer maar een zekerheid en kan zodoende geen
invloed hebben op de weerstandsratio. Hopelijk is er in
september meer duidelijk over de omvang, maar omdat
het nu nog moeilijk te voorspellen is, is het niet
meegenomen in de jaarrekening. De kosten voor ICT
zijn hoog, vanwege de snelle ontwikkelingen qua
digitalisering, de hoge index en nieuwe wetgeving.
DdK geeft tot slot aan dat de evaluatie van de
reclamebelasting extern is uitgevoerd omdat het een
nieuwe werkwijze was in Nederland en het van belang
geacht werd dat er extern gekeken werd hoe het
verloopt.
6.3 Kadernota 2021

JR

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt
ongewijzigd als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 7 juli 2020.
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D66 geeft als kader mee: Geef geen euro uit die niet
absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor eerder
genomen besluiten (waar mogelijk faseren).
BPV vraagt of de werkbijeenkomst van 29 juni een
kerntakendiscussie is.
Lokaal Liberaal mist kaders voor de forse
bezuinigingsopgave en hoopt dat de OZB niet onder

druk komt. Lokaal Liberaal geeft aan dat de ambtelijke
en inhuurkosten omlaag kunnen.
VVD geeft aan dat de reserves ingezet kunnen worden
om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te
vangen. VVD doet nog geen concrete uitspraken over
de woonlasten. Personeel kan worden omgeschoold en
breder ingezet, waardoor minder inhuur nodig is.
Daarnaast soberheid bij het indexeren van salarissen
en natuurlijke afvloeiing waar mogelijk. De gemeente
moet kritisch kijken naar wat het vieren van 100 jaar
Veldhoven mag kosten, de hoge kosten voor de
bestrijding van de eikenprocessierups en de hoge
kosten van het sociaal domein.
GBV spreekt uit geen bezuinigingen te wensen op de
voorzieningen. De woonlasten mogen tegen het licht
gehouden worden, mits Veldhoven bij de 25%
gemeenten blijft behoren met de laagste woonlasten.
De reserves mogen worden aangesproken en de viering
van 100 jaar Veldhoven dient sober plaats te vinden.
GBV vraagt om te kijken naar het abonnementstarief
van de Wmo (is het mogelijk om de eigen bijdrage weer
inkomensafhankelijk te maken?) en vraagt of er al
duidelijkheid is over de Meicirculaire.
SENIOREN VELDHOVEN geeft aan dat het verhogen van
de OZB bespreekbaar is en dat de kosten van
bouwgrond verhoogd kunnen worden. Ook het
onderzoeken of meer maatwerk bij de
subsidieverstrekking mogelijk is, wordt genoemd.
VSA vraagt naar de bijeenkomst van 29 juni, wat kan
verwacht worden?
CDA geeft aan dat het debat over de begroting 20212024 pas gevoerd kan worden als de stukken inhoud
bevatten.
PvdA pleit voor minder euro’s voor stenen en meer
euro’s voor mensen. Het verhogen van de OZB is
bespreekbaar, mits Veldhoven bij de 25% gemeenten
blijft behoren met de laagste woonlasten. Ook mogen
de reserves aangesproken worden.
De POHO geeft aan dat de Kadernota een startnotitie is
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en nu enkel financieel technische uitgangspunten geeft.
Bij de begrotingsbehandelingen worden pas keuzes
gemaakt. Om hierbij extra gevoel te creëren is de
werkbijeenkomst van 29 juni gepland, waar de
inhoudelijk deskundigen aanwezig zijn. Voor de rol van
de raad is de POHO van mening dat de raad met kaders
moet komen en dat het college hier vervolgens invulling
aan geeft. Er is nu nog teveel onduidelijk om met
voorstellen te komen. Mocht de raad niet met kaders
komen, dan zal het college bij de
begrotingsbehandelingen met voorstellen komen.
De meicirculaire is doorgerekend en laat een positief
beeld zien. Maar de opgave voor Veldhoven blijft
enorm. Tot slot geeft de POHO aan dat de reserves
indien nodig aangesproken kunnen worden om de
incidentele consequenties van de coronacrisis op te
vangen, maar dat de structurele lasten structureel
gedekt moeten worden.
7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
23.06 uur.

POHO = Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)
DdK = Daan de Kort (VVD)
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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