
 

Resultatenoverzicht raadsvergadering 

   

Raadsavond 7 maart 2023 -  Besluitvorming  
    

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 agenda wordt conform 

vastgesteld. 

 

3. Trekking stemmingsnummer  Nummer 6, mevrouw Van 

Dongen (CDA) 

 

3.1 Beëdiging raads- en 

steunfractieleden 

 

 Dit raadsbesluit wordt unaniem 

(27 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen) aangenomen. 

De heren Van Doren en De Lepper leggen resp. de belofte 

en de eed af. De heer Van Doren wordt toegelaten tot de 

raad en de heer De Lepper wordt benoemd als 

steunfractielid.  

4. Informatieronde    

4.1 Vragenhalfuur 

 

 

 De heer Cattenstart (Hart voor 

Veldhoven) inzake WOZ waarde 

(JR) 

 

 

Mevrouw Gonzalez (VVD) 

inzake Speeltoestellen voor 

kinderen met een handicap 

(MG) 

 

Dhr. Rooijakkers geeft aan dat er al aandacht is voor 

bezwaarmakers die regelmatig (elk jaar of tweejaarlijks) 

bezwaar maken. Ook de rijksoverheid beraadt zich op 

maatregelen. 

 

Mvr. Giesbertz zegt dat de gemeente verantwoordelijk is 

voor het onderhoud en dat de benodigde keuringen 

plaatsvinden. De carrousel voor kinderen met een beperking 

staat er weer. De gemeente staat ervoor open om in overleg 

met betrokkenen andere of meer speeltoestellen te 

plaatsen. 

 

4.2 Mededelingen vanuit de raad over de 

regionale samenwerkingsverbanden 

 

  Dhr. Horsten doet kort verslag van de bijeenkomst van 

Raadstafel21. Op 22 maart is er een MRE-conferentie in 

Helmond. 
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4.3 Mededelingen vanuit het college van 

Burgemeester & Wethouders  

  Mvr. Van Brakel informeert de raad over de mededeling van 

de Provincie inzake stikstof. De gevolgen voor Veldhoven 

vallen mee. Er zijn slechts twee bestaande projecten die er 

eventueel gevolgen van kunnen ondervinden (w.o. Peter 

Zuidlaan). Voor nieuwe projecten gaan de regels wel 

onverkort gelden. 

 

5. Artikel 42 vragen 

 

 Er zijn geen beantwoorde 

Art.42 vragen. 

 

Geen aanvullende vragen. 

 

 

6. Spreekrecht  Er zijn geen insprekers.  

7. Hamerstukken 

 

   

7.1 Vaststellen bestemmingsplan 

'Grote Kerkepad' 

CvB Dit raadsbesluit wordt unaniem 

(27 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen) aangenomen. 

 

7.2 Vaststellen bestemmingsplan 

'Zandoerleseweg 33-35' 

CvB Dit raadsbesluit wordt unaniem 

(27 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen) aangenomen. 

 

8. Bespreekstukken    

8.1 Benoeming nieuw lid Rekenkamer 

mevrouw Schepens 

Pres. Dit raadsbesluit wordt unaniem 

(27 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen) aangenomen. 

Mevrouw Schepers legt de belofte af. 

8.2 Vaststellen bestemmingsplan 

'Zandoerle 40/ Zandoerleseweg 

ong.' 

CvB Dit raadsbesluit wordt unaniem 

(27 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen) aangenomen. 

 

8.3 Vaststellen Integraal 

Veiligheidsplan De Kempen 2023-

2026 

MD Dit raadsbesluit wordt unaniem 

(27 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen) aangenomen. 

De heer Delhez zegt dat het op te stellen uitvoeringsplan in 

de loop van het jaar ter kennisname naar de raad komt. De 

raad kan het hierover, indien gewenst, hebben.  

 

8.4 Raadsinformatienota ‘Stand van 
zaken afwegingskader 

locatieonderzoek vluchtelingen’ 

MD Geen besluitvorming. Deze informatienota stond slechts ter bespreking op de 

agenda. Een integraal plan ter besluitvorming volgt snel. 

8.5 Motie vreemd aan de agenda: 

GroenLinks/PvdA inzake Sociale 

werkbedrijven 

 Deze motie wordt na 

aanpassing unaniem 

aangenomen.  

Het college zegt toe dat zij een brief aan de VNG maakt, die 

in afschrift naar de raad komt. 

9. Sluiting  De voorzitter sluit de 

vergadering om 21.12 uur. 
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MD = Marcel Delhez (Burgemeester) 

HS = Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven) 

MG = Mariëlle Giesbertz (D66) 

CvB= Caroline van Brakel(CDA) 

TvB = Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven) 

JR = Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) 

 

 


