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Resultatenoverzicht raadsvergadering

Veldhoven

Raadsavonden 21 en 22 juni 2021 - 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

1.

Opening

21 juni 2021, 19.45 uur

2.

Vaststellen definitieve agenda

De geagendeerde beantwoording van
de art. 42 brief van Senioren
Veldhoven is van de agenda gehaald.
De fractie heeft aangekondigd
aanvullende vragen te stellen.

3.

Informatieronde

3.1

Vragen vanuit de raad aan het college

3.2

Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

3.3

Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester ŭ Wethouders

VvW

Lokaal Liberaal stelt vragen aan het
college over signalen van onvrede over
de klachtenafhandeling door het
KlantContactCentrum van de
gemeente.

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

Naar aanleiding van de vragen van de heer Prinsen
(Lokaal Liberaal) licht VvW de procedure rondom
klachten van het KlantContactCentrum toe. In de regel
lijkt dit goed te verlopen, maar het gaat wel eens een
keer mis. Het signaal van de heer Prinsen is helder. De
heer Prinsen verzoekt om dit signaal nogmaals onder
de aandacht te brengen bij het KCC. De heer Prinsen
neemt nog contact op met VvW om specifieke signalen
te bespreken om te komen tot een oplossing.

Er zijn geen mededelingen.

MvD

MvD heeft een mededeling aan de raad MvD informeert de raad dat Jeugdbescherming Brabant
over Jeugdbescherming.
en de William Schrikker Stichting per 21 juni geen
casuïstiek meer aanneemt. Dit is uiterst zorgwekkend.
Er komt een Brabant-brede informatiebrief aan

hierover. De gemeenten hebben nu nog geen
alternatieven.
4.

Artikel 42 vragen

4.1

Senioren Veldhoven inzake Bossebaan

5.

Spreekrecht burgers

6.

Raadsvoorstellen

6.1 21.064_Rapport Rekenkamercommissie
'Naar meer zicht op duurzaamheid'

Dit agendapunt is van de agenda
gehaald.
Er hebben zich vijf personen
De inspreekbijdragen en/of presentaties zijn
ingesproken voor drie agendapunten:
beschikbaar voor de gemeenteraad.
Vaststellen bestemmingsplan ’De Run
5601':
^ Dhr. De Vries
^ Dhr. Lafleur
Vaststellen bestemmingsplan
'Kempenbaan Oost 2020':
^ Dhr. Josquin (Mikrocentrum)
^ Dhr. Van de Wiel
Informatienota 'Haalbaarheid
huisvesting en bezuiniging volwaardige
bibliotheekvoorziening en vervolg':
^ Mevrouw Prinsen (Bibliotheek)

JR

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt te agenderen als
bespreekstuk voor de
besluitvormende raadsvergadering van
13 juli 2021.
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De heer Van den Heuvel, voorzitter van de
Rekenkamercommissie, geeft een korte toelichting op
het rapport.
Diverse fracties stellen vragen naar aanleiding van het
rapport, onder andere over:
- Duurzaamheidsagenda: best practices, kaders,
relatie Omgevingswet, relatie Global Goals;
- Coördinerende rol: ambtelijk en bestuurlijk;
- Definiëring en afbakening.
Poho JR geeft aan dat er geen redenen zijn om de
aanbevelingen niet over te nemen.
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13
juli 2021 heeft de gemeenteraad de gelegenheid het
college te bevragen over het rapport en het onderlinge
debat te voeren. Dit agendapunt wordt zodoende als
bespreekstuk geagendeerd voor die vergadering.

6.2 21.065^aststellen tijdelijke kaders
participatie bij ruimtelijke initiatieven

MvD

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt te agenderen als
bespreekstuk voor de
besluitvormende raadsvergadering van
13 juli 2021.

Diverse fracties stellen vragen over de voorliggende
notitie, onder andere over:
- Definiëring van diverse gebruikte begrippen;
- Wijze van categorie indeling van verzoeken;
- Relatie tot de lopende projecten, tot de
Omgevingswet en tot de woningbouwversnelling;
- Beperkte aantal inwoners (4) dat is betrokken bij de
totstandkoming;
- Wijze waarop particuliere initiatiefnemers gebonden
kunnen worden aan de participatie kaders;
- Informatievoorziening en rol raad.
De fractie van VVD overweegt, afhankelijk van de steun
van andere fracties, een motie te zullen indienen inzake
het faciliteren van grote borden/posters op locaties
waar een ontwikkeling gepland wordt. Diverse fracties
reageren hier positief op.
Poho MvD zegt toe schrifteliik een overzicht van
lopende projecten, waar de voorliggende kaders in
meer of mindere mate nog kunnen worden toegepast,
aan te leveren voor de besluitvormende
raadsvergadering van 13 juli.

Schorsing: De vergadering wordt geschorst om 23. 30 uur en vervolgd op dinsdag 22 juni 2021 19.30 uur.
Diverse fracties plaatsen, mede naar aanleiding van de
6.3 21.047 Vaststellen bestemmingsplan 'De
AvdO
De oordeelsraad adviseert dit
inspreekbijdragen, kritische opmerkingen en vragen bij
Run 5601'
agendapunt te agenderen als
het doorlopen samenspraakproces. Ook worden vragen
bespreekstuk voor de
besluitvormende raadsvergadering van gesteld over de gehanteerde parkeernormen in relatie
13 juli 2021.
tot (deel)autogebruik en over de plannen om in de
nabije omgeving ook hoogbouw te realiseren.
Poho AvdO zegt toe schriftelïk de vraag van Lokaal
Liberaal te zullen beantwoorden waarom een volledig
ondergrondse parkeerplaats ruimtelijk gezien niet
mogelijk is.

De fracties van CDA en VSA geven aan dat het
agendapunt wat hen betreft als bespreekstuk wordt
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geagendeerd voor de besluitvormende
raadsvergadering van 13 juli. Mochten deze fracties in
de tussentijd tot de conclusie komen dat het als
hamerstuk mag worden geagendeerd, kunnen zij dit via
de griffie doorgeven.
6.4 21.033-Vaststellen bestemmingsplan
'Kempenbaan Oost 2020'

AvdO

Naar aanleiding van de inspreekbijdrage van de heer
De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt te agenderen als
Josquin stellen veel fracties vragen over de alternatieve
bespreekstuk voor de
route voor het snelfietspad, mede in relatie tot het nu
besluitvormende raadsvergadering van vaststellen van het bestemmingsplan. Ook worden
vragen gesteld over de monitoring van de
13 juli 2021.
verkeersveiligheid.
De fractie van VSA is het wel eens met de geplande
onderdoorgang voor fietsers maar niet met het
toevoegen van infrastructuur voor gemotoriseerd
vervoer. Om die reden is dit agendapunt voor de fractie
van VSA een bespreekstuk tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 13 juli 2021.

6.5 21.055-Vaststellen strategie "Groots! Een
hoogstaand en toegankelijk
voorzieningenaanbod in het SGE"

VvW

Diverse fracties stellen vragen over de
De oordeelsraad adviseert dit
uitvoeringsprogramma's en de nog onbekende
agendapunt te agenderen als
financiële gevolgen, de positie van Veldhoven in deze
bespreekstuk voor de
besluitvormende raadsvergadering van regionale samenwerking, de waarborgen dat de
middelen ook ten goede zullen komen aan het
13 juli 2021.
voorzieningenniveau van Veldhoven en het betrekken
van inwoners en de raad bij het opstellen van de
uitvoeringsprogramma's.
De fractie van D66 wil het agendapunt als bespreekstuk
terugzien op de agenda van de besluitvormende
raadsvergadering van 13 juli 2021.

6.6 21.059-Vaststellen Jaarstukken 2020

JR

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt te agenderen als
hamerstuk voor de besluitvormende
raadsvergadering van 13 juli 2021.
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Diverse fracties stellen vragen, onder andere over:
- De afwaardering van gronden en de gevolgen
hiervan;
- De geconstateerde overtreding van de Europese
aanbestedingsregels;
- Het sociaal domein en de cijfers omtrent jeugdhulp.

6.7 21.061-Kademota 2022

JR

De oordeelsraad adviseert dit
De fracties stellen veel (technische) vragen over de
agendapunt te agenderen als
voorliggende Kadernota. Het college zal deze vragen
bespreekstuk voor de
schriftelijk beantwoorden voorafgaand aan de
besluitvormende raadsvergadering van besluitvormende raadsvergadering van 13 juli 2021.
13 juli 2021.
Een overzicht van de gestelde vragen wordt als bijlage
bij dit resultatenoverzicht gevoegd.
Dit agendapunt wordt zodoende als bespreekstuk
geagendeerd voor de besluitvormende
raadsvergadering.

6.8 Informatienota 'Haalbaarheid huisvesting
en bezuiniging volwaardige
bibliotheekvoorziening en vervolg'

HvdL

Dit agendapunt is niet behandeld en
wordt doorgeschoven ter behandeling
tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 13 juli 2021.

7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
23.52 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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Bijlage bij resultatenoverzicht Oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 21 en 22 juni 2021 inzake Overzicht vragen Kadernota
Fractie
PvdA

D66

BPV

LL

VVD
GBV

Senioren
Veldhoven
VSA
CDA

Vragen
^ Wat verstaat het college onder ’meer programmatisch werken' (einde inleiding)?
^ Paragraaf toekomstbestendigheid: veel risico's, binnen welke kaders gaan die vallen?
^ Inzet in circulaire economie en inpassen van de energietransitie: graag concretiseren?
^ Probeert het college het begrip duurzaamheid te integreren in alle thema's via de Global Goals?
^ Hoe worden de 30 extra voltijdsbanen over de organisatie verdeeld?
^ Hoe kan college wel aangeven hoeveel voltijdsbanen extra nodig zijn zonder deze onderbouwing te kunnen geven?
^ Kan het college de bespreking van de analyse hierop versnellen en de resultaten van de analyse delen voorafgaand
aan de besluitvormende raadsvergadering?
^ Kan bij de inventarisatie verdergaande samenwerking met andere gemeenten, SGE en instellingen als
Omgevingsdienst worden meegenomen?
^ Verlegt het college de rekening met deze Kadernota niet teveel naar de toekomst en dus naar een volgend college?
^ Programma 0: is er goed gekeken naar het automatiseren van de processen van de gemeente, waardoor kosten
gedrukt kunnen worden en er minder capaciteit nodig is?
^ Wat betekent het aannemen van extra fte: meer vast personeel, minder externe inhuur, meer kansen op subsidie
inkomsten, minder aanvragen van bedrijven, et cetera?
^ Mening portefeuillehouder: moeten we niet streven naar cijfers van 2019 bij incidenten met problematische jeugd
(vanwege terug naar oude normaal)?
^ Programma 2: aan welke andere instrumenten dan gratis parkeren wordt gewerkt om de aantrekkelijkheid van het
CityCentrum te vergroten?
^ Beperken woon-werkverkeer De Run: waar en hoe moeten er woningen worden gebouwd op De Run?
^ P.9 knelpunten woningbouw: wat gaat college doen aan de benoemde knelpunten?
^ Wat is per programma de onderbouwing van de beoogde personeelsuitbreiding?
Geen vragen aan het college.
^ Inzichtelijk maken onderbouwing van extra fte.
^ Hoe kijkt het college aan tegen het toevoegen van het thema Gezonde verstedelijking aan de al benoemde 6
thema's voor beleidsontwikkeling?
^ Kan in de programmabegroting 2022 extra ingezet worden op het SMART formuleren van de meetindicatoren?
^ Is het rapport van de Seniorenraad inzake de bouw van doorstroomwoningen/seniorenwoningen in beeld?
^ Bouwen op en rond De Run: moeten we wel spelende en schoolgaande kinderen willen tussen druk vrachtverkeer?
^ Hoe staat dit in deze regio met het vinden van geschikt personeel?
^ Halen we momenteel de doelstelling van 220Zo sociaal bouwen?
Geen vragen aan het college.
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