
Resultatenoverzicht raadsvergadering
♦♦♦4Veldhoven

Raadsavonden 8en 9 februari 2022 - 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

8 februari 2022

1. Opening Om 19.30 uur. De heer Antonis (VVD), de heer Hofmeester (PvdA), 
mevrouw Gielis (VSA), de heer Wijnands (VSA) en de heer 
Prinsen (Lokaal Liberaal) zijn afwezig.

Mevrouw Van Hulst (Senioren Veldhoven) is afwezig tijdens 
de behandeling van de agendapunten 5.2 tot en met 8.3.
De heer Wijman (D66) is afwezig tijdens de behandeling van 
agendapunt 8.6.

2. Vaststellen definitieve agenda De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 8.9 Aanvragen tegemoetkoming kosten 
explosievenonderzoek wordt behandeld als hamerstuk.

De heer Peters (VSA) stelt voor de agendapunten 8.3 en 8.4 
niet te behandelen tijdens deze raadsvergadering, vanwege 
het uitstel van de Omgevingswet. Dit voorstel onvoldoende 
geen steun.

3. Trekking stemmingsnummer Nummer 3, de heer Bijnen 
(GBV).



4. Informatieronde

4.1 Vragenhalfuur 1. De heer Coppens (Senioren 
Veldhoven) inzake
Bereikbaarheid A67 en Waalre.

1. Wethouder van den Oever geeft aan dat de 
bereikbaarheid nooit een probleem is geweest.

2. De heer Coppens (Senioren 
Veldhoven) inzake aSml

2. Wethouder Van de Looij zegt dat er zeer intensief contact 
is tussen de gemeente en ASML. De raad zal worden 
geïnformeerd als er iets te melden valt.

3. De heer Bolsius (CDA) inzake 
Toren d'Ekker

3. Wethouder Van de Looij zegt dat dhr. Bolsius de 
rechterlijke uitspraak van 3 december jl. kan inzien. De 
gemeente heeft besloten geen beroep in te stellen. Het 
college van B&W zal een nieuw besluit nemen. Er komt in 
2022 een monumentenbeleid.

4. Mevrouw Giesbertz (D66) 
inzake Sociale huur en 
koopappartementen Bossebaan

4. Wethouder Van de Looij zegt dat afgesproken is dat er
90Zo sociale huur of sociale koop gaat komen voor een 
periode van minimaal 10 jaar.

4.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester & Wethouders

Wethouder Van de Looij heeft 
een mededeling inzake 
Verlichting Oersebaan.

Wethouder Van de Looij geeft aan dat er nog een stuk van 
de Oersebaan nog geen verlichting gerealiseerd is. Dat gaat 
nog gebeuren. Hii zegt toe dat er hierover een 
Raadsinformatienota komt.

Wethouder Van Wieren heeft 
een mededeling inzake een 
Statement.

In een statement namens alle wethouders verklaart de 
wethouder afstand te nemen van het gedrag van raadslid 
mevrouw Van Hulst. Mevrouw Van Hulst heeft op Facebook 
de griffier aan de publiekelijke schandpaal genageld. Ook de 
burgemeester moet het nu ontgelden. Het gedrag van 
mevrouw Van Hulst is onacceptabel.

Mevrouw Van Galen legt een 
verklaring af namens de 
werkgeverscommissie van de 
raad.

Zij zegt afstand te nemen van het gedrag van mevrouw Van 
Hulst. De werkgeverscommissie vindt dat het publiekelijk 
aantijgen van enige medewerker onacceptabel is en 
vanzelfsprekend neemt de commissie daarvan publiekelijk 
afstand. Het gaat hier over de griffier en de medewerkers

2 I 7



Dhr. Van Daele legt een 
verklaring af namens de raad.

van de griffie. Zij vraagt de overige raadsleden dat ook te 
doen.

Mevrouw Van Hulst zegt dat er hier sprake is van 'victim 
blaming'. Zij had dit niet verwacht.
Hij zegt, naar aanleiding van de aantijgingen die gericht zijn 
aan de griffier, dat het belangrijk is dat werknemers van de 
gemeente beschermd worden en op een veilige manier hun 
werk kunnen doen. De raad hecht er aan het publiekelijk 
beschuldigen van ambtenaren, die zichzelf niet kunnen 
verdedigen, in zijn algemeenheid af te wijzen.

5. Artikel 42 vragen

5.1 Senioren Veldhoven inzake Naleving 
Gemeentewet en Reglement van Orde

Mevrouw Van Hulst vindt de gegeven antwoorden op de 
vragen naast de waarheid, is er niet tevreden over en niet 
getuigen van respect naar een raadslid toe.

Mevrouw Van Hulst verlaat de vergadering om 20.40 uur.

5.2 VSA, BurgerPartij Veldhoven en Lokaal 
Liberaal inzake Kwijtschelding 
reclamebelasting en precarioheffing

Er zijn geen aanvullende vragen.

6. Spreekrecht burgers Er zijn geen insprekers

7. Hamerstukken

7.1 22.005 Vaststellen Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs 
Veldhoven 2022

VvW Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

7.2 22.001 Vaststellen Afsprakenkader 
Wonen SGE 2022 'Bouwen aan de 
toekomst'

HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

7.3 22.025 Zienswijze over een 
begrotingswijziging van de GGD

MvD Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.
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7.4 22.007 Regiovisie Doordecentralisatie 
Beschermd Wonen 2022-2026

MvD Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

7.5 22.023 Reactie Ambitiedocument MRE MD Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

7.6 22.017 Zienswijze geven op het 
Werkprogramma 2022 van de 
MetropoolRegio Eindhoven

MD Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

7.7 22.019 Vaststellen van de Verordening 
commissie bezwaarschriften

MD Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

7.8 22.027 Aanvragen tegemoetkoming 
kosten explosievenonderzoek

HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 tegen) 
aangenomen.

8. Bespreekstukken

8.1 Burgerinitiatief Autoluwe stedelijke as AvdO Het raadsbesluit 22.036 wordt 
met 12 stemmen voor (VVD, 
GBV, PvdA) en 9 stemmen 
tegen (Senioren Veldhoven,
VSA, CDA, D66, BurgerPartij 
Veldhoven) aangenomen.

De heer Roijers licht het burgerinitiatiefvoorstel nader toe.
De heer Wijman (D66) licht het concept-raadsbesluit 
(22.034) toe dat is ingediend door de D66-fractie.
De heer Van Oorschot (GBV) licht het concept-raadsbesluit 
(22.036) toe dat is ingediend door de fracties van VVD, GBV 
en PvdA.

Het raadsbesluit 22.034 wordt 
met 9 stemmen voor (Senioren 
Veldhoven, VSA, CDA, D66, 
BurgerPartij Veldhoven) en 12 
stemmen tegen (VVD, Gbv, 
PvdA) verworpen.

De fracties van Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66 en 
BurgerPartij Veldhoven spreken hun steun uit voor het 
concept-raadsbesluit dat is ingediend door de fractie van
D66 (22.034). Zij zijn mede-indieners.
D66 verzoekt om hoofdelijke stemming.
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8.2 22.003 Vaststellen bestemmingsplan 
'Zittard 41-43'

AvdO Het raadsbesluit wordt met 14 
stemmen voor (VVD, GBV, 
Senioren Veldhoven, PvdA) en 7 
stemmen tegen (VSA, CDA,
D66, BurgerPartij Veldhoven) 
aangenomen.
De heer Peters (VSA) legt een 
stemverklaring af.
De door Senioren Veldhoven 
ingediende motie wordt met 2 
stemmen voor (Senioren 
Veldhoven) en 19 stemmen 
tegen (VVD, GBV, VSA, CDA, 
D66, PvdA, BurgerPartij 
Veldhoven) verworpen.

De door CDA, VSA en
BurgerPartij Veldhoven 
ingediende motie wordt met 7 
stemmen voor (VSA, CDA, D66, 
BurgerPartij Veldhoven) en 14 
stemmen tegen (VVD, GBV, 
Senioren Veldhoven, PvdA) 
verworpen.

De door Senioren Veldhoven ingediende motie en de door 
CDA, VSA en BurgerPartij Veldhoven ingediende motie 
worden ontraden door het college.

De heer Peters (VSA) legt een stemverklaring af. Hij stemt 
tegen het raadsbesluit, omdat hij voor het opnemen van een 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van horeca is.

8.3 22.011 Vaststellen Omgevingsvisie 
Veldhoven

AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem 
(21 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen) aangenomen.

Naar aanleiding van de behandeling van dit agendapunt stelt 
de fractie van D66 vragen over het monumentenbeleid.

Wethouder Van de Looij zegt dat het opstellen van een 
monumentenlijst een onderwerp is voor de komende 
raadsperiode. De lijst uit 2003 zal daarvoor input zijn.

De vergadering wordt op 8 februari 2022 om 22.40 uur geschorst en hervat op 9 februari 2022 om 19.30 uur.
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8.4 22.013 Besluiten Omgevingswet: 
delegatiebesluiten, adviesrecht en 
participatieverplichting

AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem 
(22 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen) aangenomen.

Een door de D66-fractie ingediend amendement en een door 
de Senioren Veldhoven-fractie ingediende motie worden 
ingetrokken.
De wethouder heeft toegezegd dat er één keer per halfjaar 
naar de raad gestuurd wordt hoe vaak er in dat halfjaar een 
BOPA-aanvraag is ingediend.
Ook heeft hij toegezegd dat de procedure wordt 
geëvalueerd.
Het amendement en de motie werden door wethouder Van 
den Oever ontraden.

8.5 22.015 Vaststellen kaders programma 
Citycentrum

VvW Het raadsbesluit wordt unaniem 
(22 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen) aangenomen.

De fractie van D66 stemt in met het raadsbesluit met de 
kanttekening dat zij zich vrij voelen om in het vervolg van 
dit project nader te toetsen (de kaders in relatie tot de 
financiële consequenties).

8.6 22.009 Vaststellen Beleidskader 
hernieuwbare elektriciteit en besparing

JR Het raadsbesluit wordt met 18 
stemmen voor (VVD, GBV, VSA, 
CDA, PvdA, D66, BurgerPartij 
Veldhoven) en 3 stemmen 
tegen (Senioren Veldhoven) 
aangenomen.

De fractie van Senioren Veldhoven kan niet instemmen met 
het raadsbesluit vanwege het onderdeel zonneweides in het 
beleidskader.

Wethouders Rooijakkers zegt in reactie op vragen van de 
D66-fractie toe om samen met de regio en provincie in 
gesprek te gaan met de energieleverancier(s). Dit vanwege 
de beperkter wordende netwerkcapaciteit en de risico's 
hiervan.
In reactie op een vraag van de VVD-fractie zegt wethouder 
Rooijakkers toe dat de uitgaven van de gemeente mee 
bewegen met de bijdrage die de gemeente vanuit het Rijk 
krijgt. De maatregelen worden pas opgeschaald als de 
bijdrage vanuit het Rijk hiervoor navenant is.

8.7 22.030 Rapport Rekenkamercommissie 
'Digitale dienstverlening vraagt om 
strategische keuzes'

VvW Het raadsbesluit wordt unaniem 
(22 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen) aangenomen.

De motie van D66 wordt 
unaniem (22 stemmen voor, 0 
stemmen tegen) aangenomen.

De door de D66-fractie ingediende motie wordt in eerste 
instantie afgeraden door het college bij monde van 
wethouder Van Wieren-Kraayvanger. Na wijzigingen in de 
motie omarmt het college de motie.
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8.8 22.032 Rapport Rekenkamercommissie 
'MRE ŭ SGE regionale opgaven'

MD Het raadsbreed ingediende 
amendement wordt unaniem 
(22 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen) aangenomen. Het 
geamendeerde raadsbesluit 
wordt unaniem (22 stemmen 
voor, 0 stemmen tegen) 
aangenomen.

Het in eerste instantie door de CDA-fractie ingediende 
amendement wordt raadsbreed ingediend.

Burgemeester Delhez zegt toe dat de conclusies uit de 
bespreking in de besturen van MRE en SGE terugkomen in 
de raad.

8.9 22.027 Aanvragen tegemoetkoming 
kosten explosievenonderzoek

HvdL Dit agendapunt is als 
hamerstuk aan de agenda 
toegevoegd als agendapunt 7.8.

8.10 Motie vreemd aan de agenda: 
Geluidscontour Eindhoven Airport

AvdO De motie is met 17 stemmen 
voor (GBV, Senioren Veldhoven, 
VSA, CDA, PvdA, D66, 
BurgerPartij Veldhoven) en 5 
stemmen tegen (VVD) 
aangenomen.

De in eerste instantie door VSA en BurgerPartij Veldhoven 
ingediende motie wordt in aangepaste vorm in stemming 
gebracht. Wethouder Van den Oever geeft aan dat de 
aangepaste motie goed is om een signaal mee af te geven.

9. Sluiting De voorzitter sluit de 
vergadering om 22.07 uur.

POHO Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV) 
VvW= Vivianne van Wieren-Kraayvanger (VVD) 
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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