
Resultatenoverzicht raadsvergadering 26 en 27 augustus 2019
♦♦♦4Veldhoven

Raadsavond 26 augustus 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 POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

2. Vaststellen definitieve agenda De agendapunten worden verdeeld 
over een tweetal avonden. Voor beide 
avonden is ruimte voor het 
spreekrecht ingepland.

Daarnaast is op vrijdag 9 augustus het 
onderwerp 'Leerlingenvervoer', op 
verzoek van de fracties Lokaal
Liberaal, VSA, BPV en CDA aan de 
conceptagenda toegevoegd.

De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

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

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester ŭ Wethouders

Er zijn geen mededelingen.



4. Artikel 42 vragen
4.1 Lokaal Liberaal inzake AED's 

(defibrillatoren) binnen de gemeente
4.2 SENIOREN VELDHOVEN inzake 

Stormschade Sondervick
4.3 GBV inzake Parkeerbalans bij RSZK 

Merefelt
- Gevraagd wordt wanneer een gesprek 

gaat plaatsvinden

POHO geeft aan dat een gesprek zo spoedig mogelijk 
gaat plaatsvinden.

4.4 SENIOREN VELDHOVEN inzake
Bravoflex

5. Spreekrecht burgers 2 personen hebben zich gemeld voor 
het spreekrecht vanavond:
- Dhr. Lies de Groot (Voorzitter Raad 

van Toezicht van Theater de
Schalm)
Agendapunt: 6.05 Theater De 
Schalm

- Dhr. Jos Blatter (Bestuursvoorzitter 
St. Sport- en Recreatiecentrum
Den Ekkerman)
Agendapunt 6.02 Hogere 
exploitatielasten Zwemsport

6. Raadsvoorstellen
6.1 19.071 Tweede kwartaalrapportage 2019 

(JR)
JR De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

JR geeft aan dat het college nu midden in het proces zit 
om te komen tot oplossingen voor de financiële situatie 
waarin Velhoven zich bevindt. Hij geeft aan dat alle 
opties worden opengehouden en geeft aan dat er aan 
te werken dat in ieder geval de begroting in de laatste 
jaarschijf structureel sluitend is.
HvdL geeft aan dat Zilverackers er niet in 2020 zal 
liggen. Het kruispunt zal derhalve later worden 
gerealiseerd.

6.2 19.029 Akkoord gaan met hogere 
exploitatielasten voor zwemsport (DdK)

DdK De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019, waarbij in ieder 
geval de financiële dekking voor het

DdK geeft aan dat de wijze waarop de financiële 
dekking plaatsvindt bij de behandeling op 17 september 
niet bekend is.
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raadsvoorstel een bespreekpunt 
vormt.

6.3 19.067 Vaststellen samenspraaktraject 
gebiedsontwikkeling centrum-west (AvdO)

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019, waarbij in ieder 
geval de vraag in hoeverre 
aanvullende kaders dienen te worden 
opgenomen in het procesvoorstel een 
bespreekpunt vormt.

POHO AvdO geeft aan dat in het samenspraaktraject 
alles open is.
POHO AvdO geeft aan om naast 'Inwoners' ook 
'Bewoners' als specifieke stakeholder toe te voegen aan 
het procesvoorstel.

6.4 19.041 Uitwerking maatregelenpakket 
bereikbaarheid De Run (AvdO)

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

6.5 19.077 In stand houden Theater De Schalm 
(HvdL)

HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

POHO HvdL geeft aan dat op 17 april 2019 het MT voor 
het eerst is geïnformeerd over de situatie bij De
Schalm. Hij geeft aan dat De Schalm al sinds 2009 
signalen heeft afgegeven dat er structurele tekorten 
zijn.
De Schalm heeft twee jaren 2016-2018 minimale 
overschotten gehad in de exploitatie. De Schalm heeft 
nu financiën nodig als gevolg van onderhoud, 
huuropbrengsten en exploitatie.
POHO geeft aan niet te verwachten dat het structurele 
probleem van het theater kan worden opgelost met 
regionale gelden.
POHO geeft aan dat na instemmen met het voorstel de 
financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting.
De raad kan dan een afweging maken, maar geeft aan 
dat er na instemming een verwachting is gewekt.
POHO geeft aan dat het een urgente situatie betreft. 
POHO JR kan niet toezeggen dat de begroting op 13 
september in plaats van 20 september klaar is.

Schorsing - Einde deel 1 De voorzitter schorst de vergadering 
om 23:00 uur en nodigt eenieder uit 
voor het vervolg van de 
raadsvergadering op 27 augustus 
vanaf 19.30 uur.
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Raadsavond 27 augustus 2019 - Oordeelsvorming Deel 2
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

Heropening - Aanvang deel 2 De voorzitter heropent de vergadering 
om 19.30 uur.

5. Spreekrecht » Dhr. Rudi Dagevos
Agendapunt: 6.06 GVVP 

» Dhr. Rob Kimpen
Agendapunt: 6.06 GVVP 

» Dhr. Micha Hergarden
Agendapunt: 6.06 GVVP 

» Dhr. Gert-Jan Crooymans 
Agendapunt: 6.06 GVVP 

» Dhr. Harry Bakkers
Agendapunt: 6.06 GVVP 

» Dhr. Marco van Gerwen
Agendapunt 7.01:
Leerlingenvervoer

6. Raadsvoorstellen
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6.6 19.065 Vaststellen van het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (AvdO)

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

POHO geeft aan van mening te zijn dat de raad het niet 
moet willen om meer vast te leggen in het GVVP, 
omdat dit maatwerk in de uitvoering en de ruimte voor 
samenspraak in de weg zit.
POHO zegt toe de vragen van VSA aan de 
portefeuillehouders eerst terug te nemen in het college 
en volgende week dinsdag of woensdag schriftelijk te 
beantwoorden (Zie ***).
POHO geeft aan dat de nadere kenmerken van een 
wegcategorisering bij de uitvoering in samenspraak 
nader ingevuld worden. Alles is daarbij mogelijk, 
doordat het enige dat is vastgelegd de betreffende 
wegcategorie (GOW, ETW, ETW+) is. POHO geeft aan 
dat de wegcategorie is het enige kader dat wordt 
meegegeven, met de daarbij horende toegestane 
snelheid. Nadere inrichting en inkadering wordt in 
samenspraak met omwonenden bepaald.
POHO zegt toe nogmaals na te denken over de 
gedragsbeïnvloeding rondom fietsers en rotondes en 
hierover richting de raad op terug te komen.
POHO zegt toe de vraag te beantwoorden wat bedoeld 
wordt met de onderzoeken die vermeld staan in het 
GVVP inzake geluidoverlast.
POHO geeft aan dat het college in het eerste kwartaal 
van 2020 een besluit neemt over de verbinding Peter 
Zuidlaan - Julianastraat.

7. Overige inhoudelijke onderwerpen
7.01 Leerlingenvervoer (DdK) DdK POHO geeft aan, in het belang van de Gemeente 

Veldhoven, nu niet in de openbaarheid te willen 
reageren op de vragen die vanuit diverse fracties zijn 
gesteld.
De POHO geeft aan dat het voorlopige oordeel van de 
voorzieningenrechter inzake het kort geding door van 
Gerwen aangespannen niets zegt over de kwaliteit van 
het leerlingenvervoer, maar dat de gemeente er naar 
het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende 
in is geslaagd om de ontbinding van het contract in 
voldoende mate te onderbouwen.

6. Raadsvoorstellen
6.7 19.073 Vaststellen verordeningen HvdL De oordeelsraad adviseert dit
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Starterslening en Stimuleringslening (HvdL) agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

6.8 19.081 Vaststellen Coördinatieverordening 
Wet ruimtelijke ordening (AvdO)

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

6.9 19.049 Intrekken verordening 
voorzieningen wethouders uit 2003 (MD)

MD De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
17 september 2019.

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 
23:58 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)

Agendapunt 6.6: 19.065 Vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (AvdO)

*** Openstaande vragen VSA aan college:
1. Duurzaamheid (JR): Kan de wethouder aangeven of Duurzaamheid voldoende in het GVVP is verankerd?
2. Duurzaamheid (JR): VSA leest dat er elk jaar meer budget nodig is, terwijl van de kleine C4 ton*1 in het vorige plan nu nog maar C 80.000,-*2 is opgenomen.

Waar is dit verkeersbudget gebleven?
3. Duurzaamheid (JR): Er zijn modules waar we een hele hoge ambitie uitspreken maar waar minder of niets aan uitgeven wordt. Hoe denkt de wethouder deze 

ambities en beleidskeuzen uit te voeren?
4. Aandacht voor slechtzienden (DdK): Een paar zinnen kunnen we terugvinden in het GVVP, zoals "projectmatige aanpak geleiding slechtzienden in het City centrum 

en Veldhoven Dorp. Was dit alles wat u heeft kunnen betekenen voor slechtzienden en blinden in Veldhoven?
5. Onderwijs, project schoolroutes (DdK): Aangezien er geen financiële middelen hiervoor zijn gereserveerd, gaat u de kosten betalen uit het budget van het Integrale 

HuisvestingsPlan?
6. Verkeersoverlast (HvdL): hoe kan het dat u als portefeuillehouder openbare ruimte akkoord bent gegaan met het schrappen van dit geweldige instrument 

(stappenplan verkeersoverlast)?
7. Gezondheidsbeleid (MvD): vindt u dat gezondheidsaspecten in dit plan voldoende zijn gewaarborgd?
8. VN-verdrag (MvD): Op dit punt constateert VSA dat wij als gemeente dus niet voldoen aan de wettelijke verplichting van agenda 22. Of zien wij dit verkeerd 

wethouder?
9. Maatregelenpakket (MD): Nu zijn er maatregelen die ten deel vallen aan het GVVP, maar die wat VSA betreft behoren bij het Maatregelenpakket De Run. Wat zijn 

de redenen geweest om het maatregelenpakket (als losse module) los te koppelen van het GVVP?
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