
 

  Raadsavond 23 april 2019 – 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 
 

POH
O 

1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college B&W 

1. 

 

Opening 

 

 Om 19.30 uur.  

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
Na het spreekrecht worden de 
inhoudelijke onderwerpen als volgt 
behandeld: 
- 6.1 Huisvestingsproblematiek St. Jan 

Baptist (7.1) 
- 7.1 Ambitiedocument ‘Samen voor 

ruimtelijke kwaliteit’ (6.2) 
- 7.2 Bestemmingsplan Zwembad 

(6.1) 
- 7.3 Zienswijze begrotingen 2020 

vier Gemeenschappelijke regelingen 
(6.3) 

 

3. Informatieronde    
3.1 Vragen vanuit de raad aan het college 

 
 Er zijn geen vragen vanuit de raad aan 

het college 
 

3.2 Mededelingen vanuit het college 
 
 

  Portefeuillehouder Van den Oever deelt mede dat Pieter 
van Geel op 25 april de uitkomsten van de proefcasus 
inzake Eindhoven Airport presenteert en dat op 8 mei 
een bijeenkomst hierover plaatsvindt voor raadsleden 
en statenleden. 

4. Artikel 42 vragen    
4.1 BPV: Verordening afvalstoffenheffing, 

teruggave bij verhuizing binnen Veldhoven 
 

JR  Portefeuillehouder geeft aan dat de constatering van 
het incident pas na 3 jaar plaatsvond, omdat hierover – 
volgens afspraak - geen jaarlijkse toetsing plaatsvindt. 

4.2 VSA: Jeugdzorg 
 

MvD   

4.3 VSA: Onroerende Zaakbelasting OZB 
 

JR   
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4.4 VSA: Voortgang GVVP 
 

AvdO Er vindt mondelinge beantwoording 
plaats van de drie Art.42-vragen: 
1. Wat is de huidige stand van zaken 

en planning omtrent het concept 
GVVP? 

2. Wanneer wordt het concept GVVP 
ter inzage gelegd?  

3. Wanneer wordt de inloopavond 
georganiseerd? 

Portefeuillehouder geeft aan dat het college op 7 mei 
het concept-GVVP vaststelt, dat deze vervolgens per 13 
mei ter inzage wordt gebracht, dat er op 18 juni een 
beeldvormende raadsavond wordt georganiseerd en het 
GVVP op 27 augustus en 17 september ter 
besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. 
De datum van de inloopavond is – onder voorbehoud – 
bepaald op 22 mei.  

5. 

 

Spreekrecht burgers  Drie personen hebben zich gemeld voor 
het spreekrecht: 
Inzake Huisvestingsproblematiek St. Jan 
Baptist 
- Moniek van den Wildenberg 
- Dré Jonkers 
 
Inzake Ambitiedocument ‘Samen voor 
ruimtelijke kwaliteit’ 
- Gerard Lijten 

 

6. Inhoudelijke onderwerpen    
6.1 Huisvestingsproblematiek Basisschool St. 

Jan Baptist in Oerle 
 
De voltallige oppositie (BurgerPartij 
Veldhoven, CDA, D66, Lokaal Liberaal, 
SENIOREN VELDHOVEN en VSA) had de 
huisvestingsproblematiek bij Basisschool St. 
Jan Baptist in Oerle geagendeerd. 
  
Een tweetal uitgangspunten waren door de 
oppositie per brief geformuleerd voor 
bespreking in de raadsvergadering: 
1. Kinderen moeten in hun eigen wijk / 

buurt naar school kunnen en daar ook 
gebruik kunnen maken van 
kinderopvang. Zeker als het een 
geplande grootschalige uitbreiding van 
een bestaande wijk betreft. Dit 
uitgangspunt moet leidend zijn bij de 
totstandkoming van het IHP en keuzes 

DdK  
 

Bij aanvang van het agendapunt doet de 
portefeuillehouder een mededeling waarin hij aangeeft 
dat: 
- Het probleem bij St. Jan Baptist bekend is 
- Dat begin 2019 door Veldvest een spoedaanvraag 

hieromtrent is ingediend 
- Dat deze aanvraag conform de verordening 2015 is 

behandeld 
- Dat geconstateerd is dat er inderdaad een probleem 

is. 
- Dat het college vanochtend conform de verordening 

heeft besloten om beschikbare ruimte dat 
basisschool De Berckacker heeft op 1.6 km afstand 
in te zetten voor het ruimtegebrek van St. Jan 
Baptist. 

- Dat hiermee voor het komende schooljaar een 
passende oplossing is gevonden. 

Portefeuillehouder geeft aan dat er in 2017, 2018, en 
2019 pro-actief is gehandeld door het schoolbestuur er 
op te attenderen dat een aanvraag vereist is. 
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met betrekking tot tijdelijke 
oplossingen;  

2. Een goed en betrouwbaar bestuur houdt 
rekening met en anticipeert op 
toekomstige ontwikkelingen en past 
haar beleid en uitvoering daar op aan. 
Het is in het belang van onze inwoners 
dat, vooruitlopend op de vaststelling 
van het IHP, het college snel actie 
neemt om te komen tot een oplossing 
capaciteitsprobleem in Oerle. 

 

Portefeuillehouder geeft aan dat de aanvraag voor meer 
ruimte in door de school in januari 2019 niet compleet 
was ingediend. 
Portefeuillehouder geeft aan dat de school in oktober 
2018 159 leerlingen had en dat de prognose voor 
komend schooljaar 185 leerlingen is. 
Portefeuillehouder geeft aan dat de aanvraag voor St. 
Jan Baptist bestaat uit 2 leslokalen en 2 lokalen voor 
kinderopvang. 
Portefeuillehouder geeft aan dat noodlokalen 131.000 
euro per jaar kosten. 
Portefeuillehouder geeft aan dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor leslokalen, niet voor lokalen 
ten behoeve van kinderopvang. 
Portefeuillehouder geeft aan dat de nu gekozen 
oplossing een oplossing is voor komend schooljaar. 
Portefeuillehouder geeft aan de verordening mogelijk 
wordt aangepast bij het vaststellen van het nieuwe 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor 
onderwijshuisvesting. 
Portefeuillehouder geeft aan de planning van juni/juli 
2019 om het nieuwe IHP vast te stellen mogelijk niet 
wordt gehaald. 
Portefeuillehouder geeft aan dat later deze week een 
informatienota naar de raad wordt gestuurd inzake het 
genomen collegebesluit met betrekking tot de 
huisvestingsproblematiek bij St. Jan Baptist. 

7. Raadsvoorstellen    
7.1 Vaststellen Ambitiedocument ‘Samen voor 

ruimtelijke kwaliteit’ 
AvdO De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt als bespreekstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 14 mei 2019. 
Bespreekpunten zijn: 
- De wijze waarop duurzaamheid 

onderdeel uitmaakt van het 
ambitiedocument; 

- In hoeverre de kernwaarden en 
architectuurprincipes (en de 
excessenregeling) de ruimtelijke 
kwaliteit waarborgen. 

Portefeuillehouder geeft aan dat het ambitiedocument 
gaat over het uiterlijk vertoon van de bebouwde 
omgeving en dat duurzaamheid zich niet laat vatten in 
uiterlijke terminologie. 
Portefeuillehouder geeft aan dat de principes en 
waarden na vaststelling door de raad direct in werking 
treden. 
Portefeuillehouder geeft aan dat het ambitiedocument 
er juist toe bij kan dragen dat er meer woningen 
worden gebouwd. 
Portefeuillehouder geeft aan dat er – na vaststelling 
van het ambitiedocument – niet meer zal worden 
getoetst. 
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7.2 Vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Zwembad’ 

DdK De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 14 mei 2019. 

Portefeuillehouder geeft aan dat de verbinding tussen 
het nieuwe zwembad en de sporthal is meegenomen in 
de aanbesteding. 
Portefeuillehouder geeft aan dat het gebied van het 
huidige zwembad wordt ontwikkeld in een nieuwe 
gebiedsvisie die later in de raad zal worden behandeld. 
Portefeuillehouder geeft aan dat duurzaamheid een 
belangrijk onderdeel uitmaakt van het nieuwe zwembad 
en dat daarvoor ook €1 miljoen extra is uitgetrokken.  

7.3 Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 
2020 van vier gemeenschappelijke 
regelingen 

JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 14 mei 2019, 
doordat de fractie van SENIOREN 
VELDHOVEN niet kan instemmen met 
het besluit dat voorligt. 

De portefeuillehouder geeft aan het vraagstuk uit de 
begroting van MRE rondom Gulbergen - waarmee 2 à 
2,5 miljoen euro gemoeid is - schriftelijk te 
beantwoorden. 

8. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 
23.07 uur. 

 

 

POHO = Portefeuillehouder 

MD = Marcel Delhez (Burgemeester) 

AvdO = Ad van den Oever (VVD) 

MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV) 

DdK = Daan de Kort (VVD) 

HvdL = Hans van de Looij (GBV) 

JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA) 

 


