
 

Resultatenoverzicht raadsvergadering 

   

Raadsavond 24 november 2020 – 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 

1. 

 

Opening 

 

 Om 19.30 uur.  

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

 Akkoord.  

3. Informatieronde 

 

   

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college MD BPV stelt een tweetal vragen aan het 

college. 

BPV stelt vragen over de verwachtte drukte voor de 

kerst bij de supermarkten en de inzet van handhaving. 

MD licht toe dat dit in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van supermarkten is en dat 

gewerkt wordt aan een protocol voor situaties waarin 

sprake is van escalatie. 

     

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 

regionale samenwerkingsverbanden 

 

 Er zijn geen mededelingen.   

3.3 Mededelingen vanuit het college van 

Burgemeester & Wethouders  

 Er zijn geen mededelingen.  

4. Artikel 42 vragen 

 

   

4.1 BurgerPartij Veldhoven inzake 

toegankelijkheid AED’s 

MvD Er zijn geen aanvullende vragen gesteld.  

4.2 Senioren Veldhoven inzake Toetsing 

Heistraat-Zoom 

AvdO Er zijn geen aanvullende vragen gesteld.  
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5. 

 

Spreekrecht burgers  Er zijn twee insprekers over het Invoeren 

van een bedrijfsinvesteringszone 

Citycentrum Veldhoven: 

 Dhr. Weiss van Ik Onderneem!; 

 Dhr. Van Lieverlo van Vereniging 

Ondernemers Citycentrum 

Veldhoven en Stichting BIZ 

Citycentrum Veldhoven. 

 

6. Raadsvoorstellen 

 

   

6.1 Procesvoorstel Transitievisie Warmte 

 

JR De oordeelsraad adviseert dit agendapunt 

als bespreekstuk te agenderen voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 15 

december 2020. 

Er worden diverse vragen gesteld naar aanleiding van 

het voorstel. Vragen over de planning en status, over 

de inbedding, over de aansluiting met de regio, de 

werkgroepen, de wijze van communicatie, et cetera. 

Met name worden veel vragen gesteld over het moment 

waarop inwoners worden betrokken in het proces. Een 

aantal fracties pleit er voor individuele burgers al in de 

beginfase van het proces te betrekken. De POHO geeft 

aan dat er meerdere redenen zijn om inwoners in fase 

3 te betrekken. Dan liggen er concretere en haalbare 

vraagstukken voor om over mee te denken. In de 

eerdere fases wordt breed meegedacht vanuit 

stakeholders die beter vanuit het algemeen belang 

kunnen meedenken. Daarnaast maakt ook de huidige 

situatie met corona het betrekken van inwoners in de 

eerste fasen lastig. 

 

6.2 Invoeren bedrijveninvesteringszone 

Citycentrum Veldhoven 

 

DdK De oordeelsraad adviseert dit agendapunt 

vooralsnog als bespreekstuk te 

agenderen voor de besluitvormende 

raadsvergadering op 15 december 2020. 

Indien beantwoording van de 

openstaande vraag van GBV voor deze 

fractie betekent dat het agendapunt als 

hamerstuk geagendeerd mag worden, zal 

de fractie dit voorafgaand aan de 

vergadering laten weten. 

VSA vraagt de POHO of hij bereid is de overeenkomst 

aan te passen zodat ook meer gestuurd wordt op 

investeren in duurzaamheid. De POHO antwoordt dat 

hij bereid is om hierover met het COPr in gesprek te 

gaan. Hij is niet bereid hierover in het verband van het 

BIZ het gesprek aan te gaan, omdat dat niet de juiste 

plek is voor het thema.  

 

Meerdere fracties vragen of het mogelijk is om ook een 

BIZ in te voeren op andere locaties. De POHO zegt toe 

hierover in gesprek te gaan voor bedrijventerrein De 

Run en winkelgebied Kromstraat. Hij geeft hierbij aan 

dat het initiatief wel vanuit hen moet komen.  
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Hij geeft aan dat bedrijventerrein Habraken niet 

vergelijkbaar is, vanwege de constructie die de 

ondernemers daar al hebben.  

 

GBV vraagt of het mogelijk is om artikel 4 van de 

verordening zodanig aan te passen dat er geen 

verwarring kan bestaan over de relatie tussen 4.1 en 

4.2. Nu kan 4.2 gelezen worden als een uitleg van 4.1 

in plaats van als een uitzondering op 4.1. De POHO 

geeft aan deze vraag later schriftelijk te zullen 

beantwoorden. 

 

6.3 Vaststellen Verordening tot wijziging 

Verordening sociaal domein 

 

MvD De oordeelsraad adviseert dit agendapunt 

vooralsnog als bespreekstuk te 

agenderen voor de besluitvormende 

raadsvergadering op 15 december 2020. 

Indien beantwoording van de 

openstaande vraag van VSA voor deze 

fractie betekent dat het agendapunt als 

hamerstuk geagendeerd kan worden, zal 

de fractie dit voorafgaand aan de 

vergadering laten weten. 

 

VSA vraagt hoe het Plan van Aanpak zich verhoudt tot 

de aanvraag. De POHO legt uit dat het Plan van Aanpak 

samen met aanvrager wordt opgesteld ten behoeve van 

de hulpinzet. VSA vraagt of de werkwijze rondom het 

Plan van Aanpak ook uitgewerkt kan worden in de 

verordening. De POHO geeft aan deze vraag later 

schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 

6.4 Vaststellen Verordening tot wijziging van 

de Algemene Plaatselijke Verordening 

 

MD De oordeelsraad adviseert dit agendapunt 

vooralsnog als bespreekstuk te 

agenderen voor de besluitvormende 

raadsvergadering op 15 december 2020.  

De fractie van D66 zal het aangepaste 

voorstel in de fractie bespreken. Voor de 

besluitvormende vergadering van 15 

december zal de fractie aangeven of het 

wellicht een hamerstuk kan zijn. 

 

De POHO licht een aanvullende wijziging van de APV 

toe. Het betreft een tijdelijk verbod op carbid schieten, 

dat om juridische redenen via een wijziging van de APV 

vastgelegd moet worden. Een in deze zin aangepast 

voorstel wordt voorgelegd aan de besluitvormende raad 

op 15 december a.s.  

 

Fracties stemmen in met het vaststellen van de 

verordening, inclusief het toe te voegen voorstel over 

een tijdelijk verbod op carbid schieten. 

De POHO zegt dat het verbod tijdelijk is, omdat volgend 

jaar de APV weer gewijzigd wordt. Dan kan ook naar 

het verbod op carbid schieten gekeken worden. 

 

De fractie van D66 wil het nieuwe voorstel, dat in de 

APV zal worden opgenomen over een tijdelijk verbod op 

het carbid schieten, nog in de fractie bespreken.  
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Voor de besluitvormende vergadering van 15 december 

zal de fractie aangeven of het een hamerstuk kan zijn. 

 

7. Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 

22.20 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) 

 

 


