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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.

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord. 8.1 en 8.4 worden hamerstukken

3. Trekking stemmingsnummer Karen Gielis (VSA)

4. Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het

college
- Tavita van Galen (GBV) inzake petitie 

zebrapad Hertgang
Poho AvdO: zebrapaden bieden 
schijnveiligheid, want het gaat om gedrag van 
verkeersdeelnemers. De gemeente volgt de 
landelijke richtlijnen. AvdO gaat graag in 
gesprek met de initiatiefnemers van de petitie 
om te kijken naar een oplossing of mogelijke 
verbetering.

- Mariëlle Giesbertz inzake veiligheid rotondes 
Heerbaan-Sterrenlaan en het raadsbreed 
aangenomen amendement (d.d. 17 
september 2019) rondom veiligheid van 
fietsers op rotondes

De gemeente treft veel maatregelen ten 
behoeve van (verkeers-)veiligheid, er wordt 
o.a. veel voorlichting gegeven. De betreffende 
rotondes zijn volgens de landelijk richtlijnen 
de meest veilige rotondes. Ook hier is het 
gedrag van verkeersdeelnemers een 
probleem. Momenteel wordt nog bekeken op 
welke wijze invulling gegeven kan worden aan 
het amendement. AvdO komt hier nog bij de 
raad op terug.



4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

Raadslid Eric van Doren (GBV) doet verslag van 
de laatste bijeenkomst van Raadstafel21.

Raadslid Jos van Daele inzake auditcommissie

Raadslid Ingrid Hartlief over de oproep van SGE 
aan de gemeenteraden om nieuwe 
vertegenwoordigers aan te dragen

Raadstafel21 is op 5 februari jl. bijeen 
gekomen. Er is o.a. gesproken over de 
regionale mobiliteit en de RES.

De auditcommissie heeft met de accountant 
de Boardletter besproken. De commissie heeft 
daarbij de vraag aan de accountant gesteld 
hoe de raad betere mogelijkheden krijgt om 
besluiten te nemen over majeure 
onderwerpen met grote financiële 
consequenties die pas tijdens de 
begrotingsbehandelingen afgewogen kunnen 
worden. De commissie wil hiervoor een 
themabijeenkomst organiseren.

Ingrid Hartlief en Gerrit Coppens hebben de 
gemeenteraad het afgelopen jaar 
vertegenwoordigd en dragen nu het stokje 
over. Marielle Giesbertz en Jolanda van Hulst 
worden de nieuwe vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad van Veldhoven bij de verdere 
doorontwikkeling van het SGE.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Ad van den Oever inzake bereikbaarheid
Merefelt

Er is overleg geweest met Hermes, waarbij is 
gesproken over het wegvallen van de buslijn. 
Vanwege onvoldoende gebruikers zal de lijn 
niet terugkomen. Er wordt een workshop 
georganiseerd voor de bewoners van Merefelt 
om ze te informeren over de mogelijkheden 
van het openbaar vervoer vanuit Merefelt.
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5. Artikel 42 vragen - Senioren Veldhoven inzake WEB-gelden 
Volwasseneneducatie

Jolanda van Hulst (en Mark van Hulst) 
verlaten de raadzaal.
Gerrit Coppens vraagt waarom 
volksuniversiteiten niet actief geattendeerd 
zijn op de openbare inschrijving.
DdK antwoordt dat de WEB-gelden toegekend 
worden door het college van Eindhoven. De 
verwachting was dat er geen instellingen 
zouden inschrijven, dus is er een bepaalde 
instelling vooraf aangesteld. Andere 
instellingen konden ook inschrijven maar er 
zijn geen reacties op gekomen.

- Senioren Veldhoven inzake Toren St.
Jozefkerk

De gemeente heeft aangegeven de toren niet 
te kopen om financiële redenen. Nu is er een 
initiatief dat buurtbewoners geld inzamelen 
om de toren te kopen. Gerrit Coppens vraagt 
wat de gemeente kan doen om deze 
bewoners te helpen
HvdL zegt dat de kerk eigenaar is en zal 
moeten beslissen of zij de toren wil 
restaureren of slopen. De gemeente heeft 
hier geen rol in.

6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dorpsvereniging Oerle had zich aangemeld 
om in te spreken, maar die mogelijkheid staat 
niet open. Dorpsvereniging Oerle heeft haar 
inbreng op papier gezet en Aan de raad 
beschikbaar gesteld.

7. HAMERSTUKKEN
7.1 20.007 Eerste Begrotingswijziging van de 

GGD 2020 (MvD)
MvD Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen.

8.1 20.013 Aanwijzingsbesluit Griffie Werk
gevers
-cie.

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

8.4 19.043 Vaststellen Marktverordening 2020 HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

8. BESPREEKSTUKKEN
8.2 20.003 Vaststellen Integraal DdK Er worden twee amendementen aangenomen. Dhr. Van Daele (VVD) is niet aanwezig tijdens
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Huisvestingsplan Onderwijs Een amendement van GBV, D66, BPV, CDA, 
Senioren Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal en 
PvdA wordt unaniem (26 stemmen) 
aangenomen.

Spreekt uit het raadsbesluit nr. 20.004 als volgt 
te wijzigen:
1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs als 
toekomstige ambitieniveau 
onderwijshuisvestingsopgave van Veldhoven 
vast te stellen.
2. Om urgente projecten uit het IHP tijdig te 
realiseren de middelen voor de voorzieningen bij 
St. Jan Baptist, Zuiderbos en Zilverackers 
beschikbaar te stellen.
3. Opnieuw met alle partners over dit IHP het 
gesprek aan te gaan om de planning die is 
opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig 
dat de financiële druk op de begrotingsjaren 
2020-2025 vermindert.
4. Voor 1 september 2020 de gemeenteraad van 
de uitkomsten van het gesprek te informeren 
middels een informatienota met het financieel 
resultaat en tijdspad en dit te verwerken in de 
begroting.

Een amendement van Senioren Veldhoven wordt 
aangenomen met 15 stemmen (Senioren 
Veldhoven, CDA, VSA, VVD, D66) voor en 
11 stemmen (PvdA, BPV, GBV, Lokaal Liberaal) 
tegen.

Spreekt uit om de passage betreffende 
dubbelgebruik op pagina 9 van het IHP te 
wijzigen;
De zinsnede: 'Bij dubbelgebruik wordt ruimte 
een bepaald deel van de tijd gebruikt door de 
opvangorganisatie (bv. naschools) en wordt de 
huur met een dubbelgebruik percentage 
vermenigvuldigd' te vervangen door 'Bij_______

de bespreking en de stemming van het 
agendapunt wegens een belangenconflict.

Wethouder De Kort zegt toe dat indien er een 
financieel voordeel behaald kan worden bij 
het faseren van de school in Zilverackers, het 
college daarvoor zal gaan.
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dubbelgebruik wordt ruimte een bepaald deel 
van de tijd gebruikt door de opvangorganisatie 
(bv. naschools). De huur die hiervoor bij de 
opvangorganisatie in rekening wordt gebracht, 
wordt berekend aan de hand van de verhouding 
van het aantal uren dat de opvangorganisatie 
gebruik maakt van de ruimte ten opzichte van 
het totaal aantal uren dat deze ruimte wordt 
gebruikt.'

8.3 20.001 Beschikbaar stellen financiële 
middelen voor de uitvoering van de 
woningbouwversnelling

HvdL Het raadsbesluit wordt met 25 stemmen voor en
2 stemmen van Senioren Veldhoven (Jolanda 
van Hulst en Gerrit Coppens) aangenomen.

8.5 Motie vreemd aan de agenda: D66 inzake 
vuurwerk

MD De motie wordt met 21 stemmen voor en
6 stemmen (VVD) tegen aangenomen.

8.6 Motie vreemd aan de agenda: GBV inzake 
Normeringssystematiek gemeentefonds

JR De motie wordt unaniem (27 stemmen voor, 0 
tegen) aangenomen.

JR zegt toe de voortgang over de 
normeringssystematiek te zullen melden aan 
de raad tijdens de informatieronde.

9 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 22.12 uur.
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