
Resultatenoverzicht raadsvergadering Veldhoven
Raadsavond 28 januari 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 Punt 4.2 wordt doorgeschoven naarde 
besluitvormende raadsvergadering van 
18 februari 2020

3. Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college Eric van Doren inzake 'bereikbaarheid 
Merefelt'

AvdO licht toe dat Bravoflex geen 
informatiebijeenkomst organiseert vanwege 
onvoldoende interesse vanuit de bewoners van
Merefelt. AvdO zegt toe op te halen bij de bewoners 
van Merefelt wat er speelt en vraagsteller hiervan op de 
hoogte te houden.

Rien Luijkx inzake 'Molenvelden' MD licht toe dat tijdens de besluitvormende raad van 
december 2019 is toegezegd medio februari 2020 te 
reageren op de gestelde vragen. MD geeft aan dat 
tijdens het fractie-uur op 11 februari 2020 de 
bevindingen te delen.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester ŭ Wethouders

AvdO deelt mee dat naar aanleiding van de op 19 
oktober 2019 aangenomen motie inzake de verbinding 
Peter Zuidlaan en Julianastraat voor 1 februari 2020 
aan de raad kenbaar zou worden gemaakt onder welke



voorwaarden de verbinding gerealiseerd kan worden.
De gestelde datum wordt niet gehaald, momenteel zit 
het collegevoorstel in de afrondende fase. AvdO zegt 
toe uiterlijk 18 februari 2020 de raad te informeren 
door middel van een informatienota.

4. Artikel 42 vragen

4.1 VSA inzake CoNectiviteitszorgverzekering 
Veldhoven

Er zijn geen aanvullende vragen.

4.2 SENIOREN VELDHOVEN inzake WEB-gelden 
Volwasseneducatie

Wordt doorgeschoven naar de besluitvormende 
raadsvergadering van 18 februari 2020.

5. Spreekrecht burgers Er heeft zich niemand gemeld voor het 
spreekrecht.

6. Raadsvoorstellen

6.1 20.003 Vaststellen Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (DdK)

DdK De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 18 februari 2020.

Alle fracties vinden het een goed plan dat in goede 
samenwerking met de betrokken partijen 
(schoolbesturen en kinderopvangorganisaties) tot stand 
is gekomen. De volgende aanvullende opmerkingen 
worden geplaatst:

CDA verzoekt om de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs in te trekken of aan te passen 
naar aanleiding van het IHP of om hier een betere 
toelichting op te krijgen. CDA had ook graag gezien dat 
het besluit ook expliciet een besluit over de financiële 
consequenties had omvat en geeft in overweging om 
voorlopig alleen een bedrag voor 2020 beschikbaar te 
stellen.
Een aantal fracties wil meer zicht op de mogelijkheden 
om de noodlokalen in Huysackers uit te stellen of om 
direct permanente huisvesting te plaatsen.
D66 had graag meer inzichtelijk gezien op welke wijze 
er kritisch naar de kosten is gekeken gelet op de 
financiële positie van de gemeente.
BPV verzoekt om een reactie voor de besluitvormende 
raadsvergadering van 18 februari over de mogelijkheid 
om het IHP in behapbare stukken te knippen.
LL verzoekt om inzicht in het verschil tussen de bruto 
kosten (als alle wensen gehonoreerd zouden zijn) en de
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netto kosten (het kostenplaatje van het huidige IHP). 
GBV vraagt of het ambitiedeel van het IHP niet wat 
lager kan.

DdK geeft aan dat de gemeente in het proces steeds 
kritisch is geweest op de kosten. Dit blijkt onder meer 
uit een brief die is gezonden door OMO aan de 
gemeente en hij zegt toe deze te delen met de raad.
DdK geeft aan dat de verordening na besluitvorming 
over het IHP geactualiseerd zal worden. DdK zegt toe 
na te gaan of een fasering mogelijk is in Huysackers en 
hierbij de financiële consequenties in beeld te brengen. 
JR zegt toe dat aan het beslispunt wordt toegevoegd 
"inclusief de financiële consequenties" of een passage 
van gelijke strekking.

6.2 20.001 Beschikbaar stellen financiële 
middelen voor de uitvoering van de 
woningbouwversnelling (HvdL)

HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
18 februari 2020.

Alle fracties zijn positief over de aanpak van de 
woningbouwversnelling en benadrukken de urgentie 
hiervan. D66 en LL zien als grootste risico de 
haalbaarheid vanwege gebrek aan materiaal en 
personeel. PvdA, D66 en LL stellen wel vragen bij de 
vacature die al opengezet is door de gemeente.
HvdL geeft aan dat het openzetten van vacatures 
reguliere uitvoeringsactiviteiten zijn die niet gemeld 
worden aan de raad maar begrijpt dat het in dit geval, 
vanwege dit raadsvoorstel, tot vragen leidt.
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19.043 Vaststellen Marktverordening 2020 
(HvdL)

HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt ongewijzigd als 
bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op
18 februari 2020.

CDA wil graag concreet inzicht in de aanleiding voor het 
actualiseren van de verordening.
HvdL geeft aan dat de huidige verordening uit 1996 
stamt en zegt toe nog te zorgen voor de beantwoording 
van de gestelde vraag.

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 
23.10 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)
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