Raadsavond 21 december 2021 - Besluitvorming

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

1.

Opening

Om 20.00 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

De agenda is vastgesteld.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nummer 2: mevrouw Van Bakel (VVD)

4.

Informatieronde
4.1
Vragenhalfuur

Mw. Gielis (VSA) heeft een vraag inzake
Verkeersdrempels

Dhr. Peters (VSA) voert het woord en stelt de
vraag of het college bereid is om
terughoudend om te gaan met het plaatsen
van verkeersdrempels. Wethouder Van de
Looij geeft aan dat het noodzakelijk is om in
30 kilometer zones snelheidsreducerende
maatregelen te nemen, waaronder het
plaatsen van verkeersdrempels. Dit wordt
zorgvuldig afgewogen. Er worden niet meer
drempels aangelegd dan nodig is.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake
regionale samenwerkingsverbanden

De heer Bolsius heeft een mededeling vanuit de
Raadstafel21.

De heer Bolsius zegt dat onlangs de
raadstafel21 bijeen is geweest. Er is
gesproken over het Ambitiedocument van de
MRE. Dat document wordt in januari a.s.
geagendeerd voor de raad.

POHO

1. Besluiten

2. Toelichting en toezeggingen college
B&W
Vanwege een technische storing is de
vergadering niet om 19.30 uur geopend,
maar om 20.00 uur.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de
raad

Wethouder Van den Oever inzake Burgeroverleg
vliegveld.

Wethouder Van den Oever refereert aan een
brief van BVM2, waarin raadsfracties wordt
opgeroepen een aantal punten mee te nemen
in de verkiezingsprogramma's. De heer Van
den Oever licht toe wat de consequenties
hiervan zijn, omdat het strijdig is met door de
raad gemaakte afspraken (rapport Van Geel).

Wethouder Van den Oever inzake Herbegrenzing
stedelijk gebied Habraken 1412.

De aanvraag voor het verleggen van het
stedelijk gebied is akkoord bevonden door de
provincie. Hiermee wordt aan de voorwaarde
voldaan die werd gesteld bij agendapunt 7.2.

Wethouder Van Dongen inzake
boostervaccinaties.

Wethouder Van Dongen licht toe dat
huisartsen in onze regio toestemming hebben
gekregen om boostervaccinaties toe te dienen
aan 60+^rs en kwetsbare personen.

Portefeuillehouder Delhez inzake Tijdelijke
opvang statushouders.

Naar aanleiding van een eerdere mededeling
over het voornemen om statushouders
tijdelijk te huisvesten bij de locatie Buitenjan,
geeft portefeuillehouder Delhez aan dat
gebleken is dat meer tijd nodig is voor de
voorbereidende werkzaamheden. De intentie
is nu om de locatie begin februari 2022 in
gebruik te nemen. Er zullen 158 opvang
plekken komen.

5.

Artikel 42 vragen

Er zijn geen beantwoorde art. 42 vragen.

6.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

7.
7.1

HAMERSTUKKEN
21.102 Vaststellen bestemmingsplan 'Hoek
Ambachtslaan-Klokkenmaker'

7.2

21.116 Vaststellen bestemmingsplan
'Habraken 1412'

HvdL

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

AvdO

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

2I 4

7.3

21.127 Regionale Energiestrategie
Metropoolregio Eindhoven versie 1.0

JR

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

7.4

21.119 Vaststellen Transitievisie Warmte

JR

7.5

21.107 Vaststellen 'Verordening tot
wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening'

MD

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

8.
8.1

BESPREEKSTUKKEN
21.103 Vaststellen bestemmingsplan
'Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom'

AvdO

Het raadsbesluit wordt unaniem (0 stemmen
voor, 27 stemmen tegen) verworpen. Mevrouw
Van Hulst (Senioren Veldhoven) en de heer
Bolsius (CDA) leggen een stemverklaring af.

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

Twee aangekondigde amendementen worden
ingetrokken en in de plaats hiervan wordt een
raadsbreed ingediende motie aangenomen.
De door de fracties van CDA, D66 en
BurgerPartij Veldhoven ingediende motie
inzake gezonde voeding wordt aangehouden
tot de behandeling van een raadsvoorstel in
het kader van gezondheidsbeleid
(preventieakkoord) die in 2022 aan de raad
wordt voorgelegd.
Wethouder van den Oever geeft aan dat de
consequenties van het niet instemmen met
het plan door de raad afhankelijk zijn van
externe factoren (reactie ontwikkelaar, civiele
procedures, et cetera) en dat hier nu geen
inschatting van kan worden gemaakt.
Wethouder Van den Oever zegt toe dat het
college actief met een voorstel komt om
samen met de raad tot een goede invulling
van de locatie te komen.

8.2

21.105 Vaststellen bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan 'Slot-Oost'

HvdL

Het raadsbesluit wordt aangenomen met 23
stemmen voor (VVD, GBV, dhr. Meijberg PvdA*,
VSA, CDA, D66, BurgerPartij Veldhoven en
Lokaal Liberaal) en 3 stemmen tegen (Senioren
Veldhoven).

3I 4

Naar aanleiding van geuite zorgen door dhr.
Prinsen (Lokaal Liberaal) geeft wethouder Van
de Looij aan voldoende aandacht te hebben
voor de verkeersafwikkeling bij de inrichting
van het plan.

Dhr. Coppens (Senioren Veldhoven) legt een
stemverklaring af.
*Dhr. Hofmeester (PvdA) is niet meer aanwezig
in de vergadering.

8.3

21.125 Derde bestuursrapportage 2021

JR

Het raadsbesluit wordt unaniem (26* stemmen
voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.
Dhr. Wijman (D66) legt namens de fractie een
stemverklaring af.

9

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 00.07 uur.

4I 4

Wethouder Van de Looij vraagt aan de fractie
van Senioren Veldhoven afstand te nemen
van de toonzetting en uitspraken van het
steunfractielid de heer Tros (Senioren
Veldhoven) in de door hem gestelde
technische vragen. De wethouder is hierover
gepikeerd.
Mevrouw Van Hulst zegt dat dit geen
onderwerp is voor vanavond.
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Ingediend door

Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom
21 december 2021
VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Vaststellen bestemmingsplan 'Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom'
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 21 december 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 Het raadsvoorstel bestemmingsplan Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom
4 De ingediende zienswijzen
4 De beraadslaging van de oordeelsvormende vergadering van 30 november jl.
4 De reacties van de insprekers bij de oordeelsvormende vergadering van 29
november jl.
overwegende dat:
4 De ontwikkellocatie Heistraat-Zoom een plek is aan de noordoostzijde van de wijk
Zeelst die een passende afronding verdient.
4 Het nooit de bedoeling was om op deze ontwikkellocatie horeca te vestigen, gezien
het feit dat de wijzigingsbevoegdheid die op deze locatie van toepassing is
kantoorfuncties, maatschappelijke functies, dienstverlening of bedrijfsdoeleinden
betreft.
4 Er op dit moment in Veldhoven een groot tekort is aan woningen en daarom serieus
overwogen moet worden in hoeverre op deze locatie woningbouw gerealiseerd kan
en mag worden.
4 Woningbouw zorgt voor een passende afronding van de noordoostzijde van de wijk
Zeelst.
verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of en in welke mate op deze locatie, met gebruikmaking van de
actuele kaders rondom burgerparticipatie, woningbouw is te realiseren.
2. Als blijkt dat woningbouw op deze locatie niet mogelijk is actief op zoek te gaan naar
een ruimtelijke invulling.
3. De kaders, waaronder de verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers, te laten
vaststellen door de gemeenteraad.
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

23 stemmen (VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66, BPV, LL)

Tegen

3 stemmen (Senioren Veldhoven )

