
Resultatenoverzicht raadsvergadering
♦♦♦4Veldhoven

Raadsavonden 18, 24 en 25 januari 2022 - 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 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

29 NOVEMBER 2021

1. Opening Om 19.30 uur. Wethouder Van Dongen is afwezig op 18 januari 2022.

2. Vaststellen definitieve agenda De agenda wordt vastgesteld. Dhr. Prinsen geeft namens de fracties van VSA, BPV en
Lokaal Liberaal aan dat zij de eerste termijnen van de 15 
agendapunten verdeeld hebben.

3. Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college Mevr. Giesbertz (D66) heeft een 
vraag aan het college inzake 
vuurwerk.

Het nu bekende schadebedrag is ongeveer 35.000 euro. De 
schade aan de tunnel als gevolg van de vuurwerkbom wordt 
momenteel (strafrechtelijk) onderzocht. Burgemeesters 
hebben een oproep gedaan aan het Rijk om andere 
maatregelen te nemen vanwege de massale niet-naleving 
van het vuurwerkverbod.

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

4.1 VVD inzake Steunmaatregelen 
(sport)verenigingen

Er zijn geen aanvullende 
vragen.

5. Spreekrecht burgers Agendapunt 6.4 Vaststellen 
Omgevingsvisie Veldhoven en
6.5 Besluiten Omgevingswet:

1. De heer Roijers

De inspreekbijdragen en/of presentaties zijn te raadplegen 
via het raadsinformatiesysteem.

Agendapunt 6.6 Vaststellen 
kaders programma
Citycentrum:

2. Mevrouw Prinsen
3. De heer Bossers

Agendapunt 6.7 Vaststellen 
bestemmingsplan 'Zittard 41
43':

4. Mevrouw Beex
5. Mevrouw Bekkers
6. C Sonneveld
7. Mevrouw Sonneveld 

namens de heer Van
Rooij

8. De heer Gijsen
9. Mevrouw Groos

6. Raadsvoorstellen

6.1 22.030 Rapport Rekenkamercommissie 
'Digitale dienstverlening vraagt om 
strategische keuzes'

VvW De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

De heer Van den Heuvel (voorzitter Rekenkamercommissie 
Veldhoven) geeft een korte toelichting op het rapport.

Het college maakt haar reactie op het rapport en de 
aanbevelingen kenbaar tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 2022. Dit agendapunt wordt 
dan als bespreekstuk geagendeerd.
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6.2 22.032 Rapport
Rekenkamercommissies 'MRE ŭ SGE 
regionale opgaven'

MD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

De heer Van den Heuvel (voorzitter Rekenkamercommissie 
Veldhoven) geeft een korte toelichting op het rapport.

De meeste fracties zijn overwegend positief over het rapport 
en de aanbevelingen. De fractie van CDA geeft aan 
vooralsnog enkel te kunnen instemmen met beslispunt 1.

Het college maakt haar reactie op het rapport en de 
aanbevelingen kenbaar tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 2022. Dit agendapunt wordt 
dan als bespreekstuk geagendeerd.

6.3 Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

De heer Roijers geeft een toelichting op het burgerinitiatief.

Alle fracties complimenteren initiatiefnemers met het 
opzetten van het eerste burgerinitiatief in de gemeente 
Veldhoven. Diverse fracties hebben vragen 1 opmerkingen 
over de essentie van het initiatief en over de omvang ervan.

Wethouder Van den Oever geeft aan dat het college 
afwijzend tegenover het initiatief staat, ondanks de 
sympathieke aard. De essentie van het initiatief, het 
afsluiten van een belangrijke verkeersader, voert te ver voor 
het college. De wethouder noemt andere mogelijkheden 
voor inwoners, waaronder initiatiefnemers, om betrokken te 
zijn bij het streven van de gemeente naar verduurzaming 
van het mobiliteitssysteem. Dit streven geldt ook voor de 
Burgemeester van Hoofflaan. Daar zijn op korte termijn 
mogelijkheden vanwege vervanging van de riolering. Dan 
kan nagedacht worden over een aangepaste inrichting. 
Omwonenden worden hierbij betrokken. Daarnaast is een 
mobiliteitsvisie in voorbereiding, waar inwoners ook bij 
worden betrokken.

De voorzitter concludeert dat het aan de raad zelf is om te 
komen tot een formulering waar men mee vooruit kan voor 
de toekomst.
Dhr. Wijman (D66) biedt aan voor de besluitvormende 
raadsvergadering een voorstel te doen voor een zodanige 
formulering.
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De oordeelsvormende raadsvergadering wordt op 18 januari 2022 om 23.01 uur geschorst en hervat op 24 januari 2022 om 19.30 uur.

6.4 22.011 Vaststellen Omgevingsvisie 
Veldhoven

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt vooralsnog als 
bespreekstuk te agenderen 
voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Na beantwoording van de 
vragen, geven de betreffende 
fracties aan de griffie door of 
het als hamerstuk 
geagendeerd kan worden.

De meeste fracties reageren in basis positief op de 
voorliggende Omgevingsvisie Veldhoven en merken op dat 
het een levend document is, dat via diverse documenten 
uitgewerkt zal worden.

Wethouder Van den Oever zegt toe een aantal vragen van 
de fractie van GBV schriftelijk te beantwoorden. De vragen 
gaan over de bijlagen in relatie tot het besluit, (de 
procedure) van aanpassing van de Omgevingsvisie en of het 
beleid bindend is. Naar aanleiding van een opmerking van 
Senioren Veldhoven over een mogelijke fout in de 
begrenzing van Veldhoven, zegt wethouder Van den Oever 
toe dat dit nagekeken en teruggekoppeld wordt. Diverse 
fracties vragen naar de frequentie van 
evalueren/actualiseren van de Omgevingsvisie. Wethouder 
Van den Oever zegt toe nog schrifteliik te reageren op de 
frequentie. De fractie van D66 vraagt of het college 
voornemens is een overzicht van alle cultuurhistorisch 
waardevolle panden en dorpsgezichten vast te stellen. 
Wethouder Van den Oever zegt dit aan de betreffende 
portefeuillehouder te zullen doorgeven. De fractie van D66 
wil bij de technische reactie hierop graag een termijn 
vermeld zien. Op verzoek van de fractie van Burgerpartij 
Veldhoven geeft wethouder Van den Oever aan aandacht te 
zullen besteden en groen en duurzaamheid.

6.5 22.013 Besluiten Omgevingswet: 
delegatie, adviesrecht en participatie

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Het agendapunt roept bij diverse fracties vragen op. Er 
bestaat onduidelijkheid over wat wordt verstaan onder (niet) 
ingrijpend en wel/geen grote impact. En daaruit 
voortvloeiend: wanneer is de raad op welk moment aan zet 
en is dat dan het juiste moment. Ook de frequentie waarop 
de raad geïnformeerd wordt over de toepassing van het 
delegatiebesluit roept discussie op. Tot slot zijn er ook 
vragen over (de wijze van) participatie en de mogelijkheid 
om aanvragers vooraf positief te stimuleren hierin de juiste 
stappen te nemen.
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De fractie van PvdA wil ingrijpende gevolgen voor milieu, 
groenvoorzieningen en duurzaamheid toegevoegd hebben in 
de lijst van categorieën.

Wethouder Van den Oever wil nagaan of er een omschrijving 
te geven is voor grote impact, maar verwacht dat deze 
abstract zal zijn. Daarnaast wil wethouder Van den Oever de 
door diverse fracties uitgesproken wens of het mogelijk is 
om later indien gewenst op te schalen, in plaats van af te 
schalen voor wat betreft de delegatiebevoegdheid, mee 
terug nemen of dit kan. Ook wil wethouder Van den Oever 
nagaan of een frequentere terugkoppeling over toepassing 
van het delegatiebesluit zinvol en passend is.

6.6 22.015 Vaststellen kaders programma 
Citycentrum

VvW De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Veel fracties staan positief tegen (inhoudelijke elementen 
van) de kaders. Met name het ontbreken van een 
inschatting van de financiële consequenties leidt tot vragen. 
Dit geldt ook voor de benadering van de sociale woningbouw 
binnen de kaders en de duur waarvoor de kaders moeten 
gelden (15 jaar).

Wethouder Van Wieren zegt toe na te gaan waarom er een 
discrepantie in de stukken staat over de gemiddelde 
bezoektijd van het Citycentrum.

6.7 22.003 Vaststellen bestemmingsplan 
'Zittard 41-43'

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Naar aanleiding van de inspraakreacties van omwonenden 
en de ingezonden brief van de aanvrager, vragen veel 
fracties naar de afspraken Z toezeggingen die in het verleden 
zijn gemaakt met de aanvrager.
Wethouder Van den Oever zegt toe een brief waarin dit staat 
beschreven te delen met de raad.

Op verzoek van de fractie van de GBV zegt wethouder Van 
den Oever toe dat er een afbeelding met de uiteindelijke 
situatie ter plaatse wordt gemaakt en gevoegd bij de 
stukken. Ook zegt de wethouder toe na te gaan in hoeverre 
de regels rondom paracommercie hier van toepassing 
kunnen zijn.
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De oordeelsvormende raadsvergadering wordt op 24 januari 2022 om 23.00 uur geschorst en hervat op 25 januari 2022 om 19.30 uur.

6.8 22.009 Vaststellen Beleidskader 
hernieuwbare elektriciteit en besparing

JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

De fractie van de VVD 
informeert de griffie als het 
agendapunt toch als 
hamerstuk geagendeerd kan 
worden.

De fracties staan positief tegenover het beleidskader. Er is 
verdeeldheid over het wel of niet openstaan voor 
zonneweides bij een verdere uitwerking. Wethouder 
Rooijakkers licht toe dat de raad bij de vaststelling van een 
afwegingskader nog aan zet is en dat de ontwikkelingen 
maken dat nog niet zeker is in welke mate de aanleg van 
zonneweides nodig zal zijn.

Geconcludeerd wordt dat alle fracties het agendapunt als 
hamerstuk geagendeerd willen zien voor de besluitvormende 
vergadering van 8 februari. Alleen de fractie van VVD wil dit 
nog bespreken in de fractie en informeert de griffie als het 
toch als hamerstuk geagendeerd kan worden.

6.9 22.005 Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Veldhoven 2022

VvW De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Alle fracties staan positief tegenover het voorstel en het 
agendapunt wordt zodoende als hamerstuk geagendeerd 
voor de besluitvormende vergadering van 8 februari.

6.10 22.007 Vaststellen Regiovisie 
Doordecentralisatie Beschermd Wonen 
2022-2026

MvD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Naar aanleiding van een vraag van de fractie van VVD zegt 
wethouder Van Dongen toe na te gaan wat er wordt bedoeld 
met dat er ieder jaar een ander bestuurlijk aanspreekpunt 
is.
Geconcludeerd wordt dat het agendapunt als hamerstuk 
geagendeerd wordt voor de besluitvormende vergadering 
van 8 februari.

6.11 22.001 Vaststellen Afsprakenkader 
Wonen SGE 2022 'Bouwen aan de 
toekomst'

HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Alle fracties staan positief tegenover het voorstel en het 
agendapunt wordt zodoende als hamerstuk geagendeerd 
voor de besluitvormende vergadering van 8 februari.
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6.12 22.023 Reactie Ambitiedocument MRE MD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

De opstellers van de brief, de heer Bolsius (CDA), de heer
Van Daele (VVD) en portefeuillehouder Delhez zullen de 
brief qua woordgebruik aanpassen. Het woord leefklimaat 
wordt vervangen door leefomgeving. Ook wordt gekeken 
naar de titel van het ambitiedocument.
Met toezegging van de aanpassing van de brief, kan het 
agendapunt als hamerstuk worden geagendeerd voor 8 
februari.

6.13 22.017 Zienswijze Werkprogramma
2022 MRE

MD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Portefeuillehouder Delhez zegt toe de brief op verzoek van 
de fractie van CDA te zullen aanpassen. Het betreft de 
zinssnede: "(...) waarmee MRE opvolging geeft aan dit 
rapport". Die zinssnede wordt zodanig aangepast dat 
gesproken wordt over het bespreekbaar maken van de 
bevindingen van het rapport van de Rekenkamercommissie 
in het bestuur en dat deze betrokken worden bij het 
opstellen van de nieuwe agenda en het 
samenwerkingsakkoord.

Met toezegging van de aanpassing van de brief, kan het 
agendapunt als hamerstuk worden geagendeerd voor 8 
februari.

6.14 22.025 Zienswijze begrotingswijziging 
GGD

MvD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

Alle fracties staan positief tegenover het voorstel en het 
agendapunt wordt zodoende als hamerstuk geagendeerd 
voor de besluitvormende vergadering van 8 februari.

6.15 22.019 Vaststellen van de Verordening 
commissie bezwaarschriften

MD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 8 februari 
2022.

De fracties van Lokaal Liberaal, VSA en Burgerpartij 
Veldhoven geven aan dat het raadsbesluit tekstueel niet lijkt 
te kloppen. Portefeuillehouder Delhez zegt toe dit na te gaan 
en aan te passen indien nodig.

Alle fracties staan positief tegenover het voorstel en het 
agendapunt wordt zodoende als hamerstuk geagendeerd 
voor de besluitvormende vergadering van 8 februari.
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6. Sluiting De voorzitter sluit de 
vergadering om 22.28 uur.

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