
Raadsavond 16 en 17 maart 2021 - Besluitvorming
♦♦♦4Veldhoven

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.

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Trekking stemmingsnummer Nummer 4 dhr. Bolsius (CDA).

4. Informatieronde
4.1 Vragenhalfuur 1. Vraag van mevr. Van Hulst (Senioren 

Veldhoven) over verkiezingsborden. Waarom 
staat er maar een bord per locatie?

Burgemeester Delhez zegt dat Veldhoven 
voldoet aan de norm voor een voldoende 
aantal verkiezingsborden. In de APV staat dat 
politieke partijen zelf de posters plakken en 
daarbij geldt; vol = vol. Er worden geen 
borden bijgeplaatst. Het idee van het plaatsen 
van digiborden bij volgende verkiezingen zal 
in het presidium worden besproken.

2. Vraag van mevr. Van Galen (GBV) over de 
stand van zaken van een pilot van twee wijk 
GGD-ers en het aantal verwarde personen.

Burgemeester Delhez zegt dat er een 
evaluatierapport is over deze pilot. Het 
rapport zal ter informatie worden aangeboden 
aan de raad. Wellicht kan hierover een 
beeldvormende bijeenkomst o.i.d. aan 
worden gewijd. In 2020 waren er 296 
verwarde personen. Dat is een toename t.o.v. 
voorgaande jaren.



3. Vraag van dhr. Van der Velden (GBV) over 
belastingaanslagen voor ondernemers in het 
Citycentrum m.b.t. de Bedrijveninvesterings- 
zone in het kader van corona.

Wethouder De Kort zegt dat de 
belastingaanslagen voor de ondernemers in 
het Citycentrum en de Kromstraat zijn 
opgeschort, maar niet kwijtgescholden.

4. Vraag van dhr. Prinsen (Lokaal Liberaal) over 
het leerlingenvervoer.

Wethouder De Kort deelt mee dat er in 
september bestuurlijk overleg is geweest met 
de vervoerder. Er zijn in 2020 147 gegronde 
klachten ingediend over het vervoer. Dat is 
een stuk minder dan in het verleden. Een 
extern bureau begeleidt het contractbeheer 
en doet goed werk.

5. Vraag van dhr. Peters (VSA) over de 
actualisatie van de Woonvisie.

Wethouder Van de Looij zegt dat er van 
tevoren een woonbehoefte-onderzoek voor 
senioren komt en er aandacht is voor 
vernieuwende woon-zorgconcepten? De raad 
zal op de geëigende momenten worden 
geïnformeerd over een plan voor de locatie 
Djept.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Er zijn geen mededelingen.

5. Artikel 42 vragen Er zijn geen beantwoorde Art.42 vragen

6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.

7. HAMERSTUKKEN
7.1 Vaststellen bestemmingsplan 'Waterberging 

de Run Veldhoven'
AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen.

8. BESPREEKSTUKKEN
8.1 Rekenkamercommissie Rapportage 

'Handhaving en toezicht - Openbare orde en 
veiligheid'

MD Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.
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8.2 Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan'

AvdO Amendement BPV, VSA, Senioren Veldhoven en 
Lokaal Liberaal:
Het amendement wordt verworpen met 9 
stemmen voor en 18 stemmen tegen.

Amendement D66:
Het amendement wordt verworpen met 4 
stemmen voor en 23 stemmen tegen.

Het raadsbesluit wordt met 16 stemmen voor,
11 tegen aangenomen.

Motie D66:
De motie wordt verworpen met 2 stemmen 
voor en 25 stemmen tegen.

Over de amendementen, het raadsbesluit en 
de motie vindt hoofdelijke stemming plaats.

SCHORSING Om 00.10 uur is de vergadering geschorst tot 
woensdag 17 maart 19.30 uur.

8.3 Vaststellen bestemmingsplan 'De Run 4200, 
snelfietsroute'

AvdO Het raadsbesluit wordt met 18 stemmen voor 
(VVD, GBV, PvdA, CDA en D66) en 9 stemmen 
tegen (VSA, BPV, Senioren Veldhoven en Lokaal 
Liberaal) aangenomen.

Over het raadsbesluit vindt hoofdelijke 
stemming plaats.

8.4 Subsidieverordening Investeringen
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties 
SGE

DdK Het onderwerp is van de agenda gehaald. Wegens een fout in het voorstel, komt er in 
juni een nieuw raadsvoorstel.

8.5 Motie vreemd aan de agenda
GBV inzake Participatieraad Ruimtelijke 
ontwikkelingen en projecten

De motie wordt door de GBV-fractie
aangehouden.

9 Sluiting De vergadering wordt gesloten op woensdag 17 
maart om 21.07 uur.
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