
Resultatenoverzicht raadsvergadering
♦♦♦4Veldhoven

Raadsavonden 21 juni 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

21 juni 2022
1. Opening Om 20.00uur. Dhr. Prinsen heeft zich afgemeld.

2. Vaststellen definitieve agenda De agenda wordt vastgesteld.

3. Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college Er zijn geen vragen.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

Namens de Audit-Commissie 
doet Dhr. van der Velden (GBV) 
verslag van het gesprek met de 
accountant. De accountant zal 
een goedkeurende verklaring 
afgeven.

3.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester & Wethouders

Er zijn geen mededelingen.



4. Artikel 42 vragen

4.1 Dhr. Coppens (SV) inzake Wet open 
overheid (Woo)

Er worden complimenten 
gegeven over de uitgebreide 
beantwoording van de vragen 
door het college.

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

5.1 Dhr. Roijers inzake Transparant bestuur 
en lokale ombudsman

5.2 Mevr. Wildenberg (Dorpsvereniging 
Oerle) inzake 2 bouwprojecten

Dhr. v.d. Velden (GBV) vraagt naar een reactie van het 
college.
De voorzitter stelt dat dit niet de bedoeling is in dit kader 
(spreekrecht burgers) maar zegt toe dit te onderzoeken via 
het RvO. De griffie zal deze actie op zich nemen.

6. Raadsvoorstellen

6.1 Vaststellen Verordening uitvoering en 
handhaving.

M. G. De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 12 juli
2022 , tenzij D66 aangeeft dat 
het alsnog een bespreekstuk 
wordt.

Dhr. E. Simonse (D66) vraagt zich af of Veldhoven nog wel 
uitvoering kan geven aan de lokale beleids-en 
kwaliteitsdoelen.
Ook zal de oude verordening ingetrokken dienen te worden. 
Dit is als zodanig niet in het besluit opgenomen
Wethouder Giesbertz zegt toe deze vragen mee te nemen in 
de besluitvorming en de omissie te corrigeren.

6.2 Vaststelling Verordening 
Nadeelcompensatie Veldhoven 2022.

CvB De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 12 juli 
2022, tenzij D66 en HvV 
aangeven dat het een 
bespreekstuk wordt.
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6.3 Vaststellen jaarstukken 2021 JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk 
te agenderen voor de 
besluitvormende 
raadsvergadering op 12 juli
2022.

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Simonse zegt 
wethouder Rooijakkers toe de accountantsverklaring en de 
managementletter beschikbaar te stellen voor de 
besluitvormende raadsvergadering.

Dhr. M. van Hulst (SV) heeft geen kennis kunnen nemen 
van de beantwoording van de technische vragen en neemt 
het voorstel mee terug in de fractie.

6.4 Vaststellen Kadernota 2023 JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt vooralsnog als 
bespreekstuk te agenderen 
voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 12 juli
2022.

Naar aanleiding van vragen van diverse fracties zegt weth. 
Rooijakkers toe dat suggesties van de oppositie serieus 
worden meegenomen in de overwegingen bij de uitwerking 
van de PB 2023. Ook het coalitieakkoord zal hierin worden 
verankerd.
Wethouder Rooijakkers geeft afrondend aan hoe de relatie 
tussen de Kadernota en de Programmabegroting gezien 
moet worden.

6.5 Afscheid Griffier Burg Op gepaste wijze wordt afscheid genomen van de Griffier, 
Godfried Wasser. Woorden van Dank worden uitgesproken 
door de vertegenwoordigers van de Werkgeverscommissie, 
te weten P. Wijman en T. van Galen. Ook de burgemeester 
spreek een kort dankwoordje uit en geeft aan zijn 
uitgebreide speech te bewaren tot het officiële afscheid op 5 
juli 2022. Het cadeau namens de raad wordt overhandigd 
door W. Peters.
Het slotwoord is van de scheidende griffier zelf. Uitgebreid 
gaat hij in op zijn carrière en zijn laatste 18 jaar als griffier 
van Veldhoven.

7. Sluiting De voorzitter sluit de 
vergadering om 23.00 uur.
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