
 

  Raadsvergadering 20/21 april 2021 – 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. 

 

 

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

 Twee moties vreemd aan de agenda worden aan 

de agenda toegevoegd. 

 

 

3. Benoeming Vivianne van Wieren-

Kraayvanger als wethouder VVD 

 Mevr. Van Wieren wordt benoemd tot 

wethouder. De stemming vindt plaats met 

stembriefjes. 18 raadsleden stemmen voor,       

7 tegen en 2 stembriefjes zijn ongeldig. 

 

 

4. Toelaten Godfried van der Linden 

(VVD) tot de raad 

 Dhr. Van der Linden wordt toegelaten tot de 

raad. 

 

 

5.  Trekking stemmingsnummer 

 

 Nr. 10 mevr. Gielis.  



 

2 /  5 

6. Informatieronde 

6.1 Vragenhalfuur 

 

 Senioren Veldhoven – Gerrit Coppens 

1.Hoe moet het met de Stichting Erfgoed als de 

bibliotheek eventueel naar het gemeentehuis 

verhuist. Wordt hen een alternatieve ruimte 

aangeboden of zitten ze op een schoppensteel? 

 

 

GBV – Eric van Doren 

2. GBV wil graag weten wat de stand van zaken 

is van de toezegging van het college om het 

samenspraakproces bij ruimtelijke plannen met 

de raad nader te gaan bespreken en indien 

nodig aanpassen. 

 

Lokaal Liberaal – Maarten Prinsen 

3. Lokaal Liberaal verneemt graag van het 

college waarom actuele informatie niet wordt 

verstrekt via de geplaatste reclamezuilen. 

 

VSA – Wim Peters   

4. Onder handen in verschillende fasen wordt 

het project bij Garage Verdonk helemaal niet 

genoemd. Waarom niet? 

5. Hoe verklaart u dat deze signalen bij het 

college en in het gemeentehuis niet opgepikt  

lijken te worden? 

6. Op 15 dec, bij het 1ste vragenhalfuurtje heeft 

VSA hier al een vraag over gesteld: nu opnieuw: 

wat gaat u doen om dit te veranderen? 

 

BurgerPartij Veldhoven – Rien Luijkx   

7. Kan het college aangeven wat de wijziging 

van het Besluit omgevingsrecht betekent voor 

de handhavingsactiviteiten op De Molenvelden? 

8. Wat gaat het college concreet doen met de 

mogelijkheid om overdraagbare objectgebonden 

vergunningen te verlenen? 

 

1.Wethouder Van de Looij zegt dat de St. 

Erfgoed ruimte heeft gekregen op de tweede 

verdieping van de bibliotheek. De stichting 

weet heel goed dat het tijdelijk is. De 

wethouder zal binnenkort een gesprek hebben 

met de stichting. 

 

2/ 5/ 6. Wethouder Van de Oever zegt dat 

er druk gewerkt wordt aan het tegen het licht 

houden van het samenspraakprocesproces. 

Het college heeft besloten om dit onderwerp 

over te dragen aan wethouder Van Dongen.  

Wethouder Van Dongen is inmiddels 

bijgepraat over het ambtelijke voorwerk.  

De wethouder wil snel met alle fracties een 

gesprek hebben om te kijken wat het 

verwachtingspatroon en de wensen zijn bij dit 

proces. 

De signalen waar dhr. Peters een vraag over 

stelt zijn bekend bij het college en de 

ambtelijke organisatie en die worden 

opgepikt. 

 

3. Wethouder Van de Looij zegt dat de 

invulling van de reclamezuilen ligt bij de 

afdeling communicatie. Goede tips zijn 

welkom. 

 

4. Wethouder Van den Oever zegt dat dit 

project niet op het lijstje stond omdat het 

geen gemeentelijke locatie betreft. Er is 

vergeten het project op het lijstje te zetten. 

 

7/8. Wethouder Van den Oever zegt toe dat 

de vragen later schriftelijk zullen worden 

beantwoord.  
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 6.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 

regionale samenwerkingsverbanden 

 

 Dhr. Van Daele doet een mededeling over de 

vergadering van de auditcommissie van 19 april 

jl. 

  

 6.3 Mededelingen vanuit het college aan de 

raad 

 

 Wethouder Van de Looij doet een mededeling 

over de bemensing van de kiosk bij de 

Hazewinkel. 

Hij zegt toe na te kijken of er bij de 

Hazewinkel sprake is van horeca. De kiosk 

gaat/is open en de rest van de horeca is 

dicht. 

 

7. Artikel 42 vragen 

 

 Er zijn 3 beantwoorde artikel 42 vragen. 

 

1. CDA en D66 inzake 'Status van de toren van 

de voormalig St. Jozefkerk' 

 

  

 

 

2.VVD inzake 'Openbaar maken/stellen van alle 

speeltuinen in Veldhoven 

 

3. D66 inzake ‘Ondernemersscan’ 
 

 

 

1.Dhr. Bolsius geeft aan niet tevreden te zijn 

met het antwoord van wethouder Van de 

Looij over de status van de ‘Monumentenlijst’. 
De voorzitter stelt voor dat de wethouder in 

gesprek gaat met de vragenstellers. 

 

2. Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

 

3. Mevr. Hartlief is verbaasd dat er weer 

eenzelfde antwoord gegeven wordt door het 

college. Zij constateert overigens dat het 

goed is dat het college de ondernemers gaat 

ondersteunen. 

  

8. 

 

Spreekrecht burgers  Er zijn geen insprekers.  
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9.  

9.1  

 

21.027 Keuzenota Aanpassen doelstelling 

restafval  

 

JR Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen 

(27 stemmen). 

 

9.2 21.023 Bijstellen krediet Kempenbaan-West AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen 

(27 stemmen). 

 

 

9.3 

 

21.025 Actualisatie bebouwde komgrens 

Kempenbaan-West   

AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen 

(27 stemmen). 

 

 

10.  

10.1 21.025 Vaststellen bestemmingsplan 

'Zilverackers, Kransackerdorp'  

HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen 

(27 stemmen). 

 

Een amendement over ‘Woningbouw in 

Zilverackers’ van Senioren Veldhoven wordt 

ingetrokken. 

 

Een amendement van VSA, Senioren 

Veldhoven, BPV en Lokaal Liberaal over het 

perceel ‘Beex’ wordt verworpen met 9 

stemmen van de fracties van VSA, Senioren 

Veldhoven, BPV en Lokaal Liberaal voor en 18 

stemmen van de fracties van VVD, GBV, 

PvdA, CDA en D66 tegen. 

 

Een amendement van BPV, VSA en Lokaal 

Liberaal over het perceel ‘Van de Pas’ wordt 
verworpen met 11 stemmen van de fracties 

van VSA, BPV, Senioren Veldhoven, D66 en 

Lokaal Liberaal voor en 16 stemmen van de 

fracties van VVD, GBV, PvdA en CDA tegen. 

 

De motie Verkeerssituatie Kransackerdorp 

van GBV en VVD wordt aangenomen met 14 

stemmen van de fracties van VVD, GBV en 

PvdA voor en 13 stemmen van de fracties van 

VSA, Senioren Veldhoven, CDA, D66, BPV en 

Lokaal Liberaal tegen. 

 

10.2 21.045 Vaststellen mutatie tijdsbesteding 

collegeleden 

MD Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen 

(27 stemmen). 
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10.3 Motie vreemd aan de agenda: VSA inzake 

Samenspraak 

 De motie wordt verworpen met 13 stemmen 

voor en 14 stemmen tegen. 

De fracties van VSA, Senioren Veldhoven, 

CDA, D66, BPV en Lokaal Liberaal stemmen 

voor en de fracties van VVD, GBV en PvdA 

stemmen tegen. 

 

8.6 Motie vreemd aan de agenda: Senioren 

Veldhoven inzake Heistraat-Zoom 

 

 De motie wordt aangehouden.  

11.  Sluiting  De vergadering wordt dinsdag geschorst om 

23.32 uur, hervat op woensdag 21 april om 

19.30 uur en gesloten om 22.12 uur. 

 

 

 
 


