
 

  Raadsavond 15 december 2020 – 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. 

 

Wethouder Van der Looij is afwezig met 

kennisgeving. 

 

 

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

 Akkoord.  

3. Trekking stemmingsnummer 

 

 Nr. 8 dhr. Van Doren.  

4. Informatieronde 

4.1 Vragenhalfuur 

 

 Er zijn twee vragen voor het vragenhalfuur. 

 

1. Dhr. Prinsen (Lokaal Liberaal) stelt een vraag 

over de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 

gemeente. 

 

 

 

2. Dhr. Peters (VSA) stelt een vraag over het 

grote aantal zienswijzen bij ruimtelijke plannen. 

 

 

De burgemeester zegt dat de 

Nieuwjaarsbijeenkomst begin januari niet 

doorgaat. Wellicht kan dit later in het jaar.  

De burgemeester geeft wel een 

nieuwjaarstoespraak. 

 

Weth. Van den Oever zegt dat er inderdaad 

een trend is dat er veel zienswijzen binnen 

komen. Niet alle zienswijzen zijn uniek. Het is 

positief dat op deze manier het democratische 

proces zijn werk doet.  

 

 4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 

regionale samenwerkingsverbanden 

 

 Er zijn geen mededelingen vanuit de raad. 

 

 

 4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 

raad 

 

 Er zijn geen mededelingen vanuit het college.  
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5. Artikel 42 vragen 

 

 Er zijn twee art. 42-vragen. 

 

1. Vragen van Senioren Veldhoven over verkoop 

perceel KFC/Domino’s 
 

 

 

2. Vragen van Senioren Veldhoven over de 

ontsluiting van tuincentrum Coppelmans 

 

 

 

Weth. Van den Oever zal schriftelijk 

antwoorden op de vraag naar eventuele 

kortingen op de grondprijs voor bijv. een 

exploitatiebijdrage. 

 

Er zijn geen aanvullende vragen. 

6. 

 

Spreekrecht burgers  Er zijn geen personen die gebruik maken van 

het spreekrecht. 

 

 

 

7. HAMERSTUKKEN 

7.1  

 

Benoeming de heer T.W.P. van Broekhoven 

tot steunfractielid Lokaal Liberaal 

 

 De heer Van Broekhoven legt de verklaring en 

belofte af. 

 

7.2 Benoeming de heer W.J. Mandos tot 

steunfractielid PvdA Veldhoven 

 

 De heer Mandos legt de verklaring en belofte af.   

7.3 Vaststellen Verordening tot wijziging van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 

MD De raad stemt unaniem (27 stemmen) in met 

het voorstel. 

 

 

7.4 Invoeren bedrijveninvesteringszone 

Citycentrum Veldhoven 

DdK De raad stemt unaniem (27stemmen) in met het 

voorstel. 

 

 

8. BESPREEKSTUKKEN 

8.1 Vaststellen Verordening tot wijziging 

Verordening sociaal domein 

MvD De raad stemt unaniem (27stemmen) in met het 

voorstel. 

 

 

8.2 Derde bestuursrapportage 2020 JR De raad stemt unaniem (27stemmen) in met het 

voorstel. 

 

Weth. Rooijakkers zal de vraag over Djept 

schriftelijk beantwoorden. 

 

Weth. De Kort komt terug bij de raad over 

het financiële voordeel (van de ondernemers) 

bij het invoeren van het gratis parkeren. 

 

8.3 Procesvoorstel Transitievisie Warmte JR De raad stemt unaniem (27stemmen) in met het 

voorstel. 
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9  Sluiting 

 

 De vergadering wordt gesloten om 22.02 uur.  

 
 


