
 

Resultatenoverzicht raadsvergadering 8 oktober 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 agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. Informatieronde    

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college 

 

DdK CDA stelt vragen inzake de 

procesgang/planning rondom het 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

POHO geeft aan zelf ook liever meer voortgang te 

hebben gezien, maar benadrukt het belang van 

consensus en een zorgvuldige aanpak. Het betreft 

immers een plan voor de komende 16 jaar. Er zijn 

momenteel geen knelpunten die de voortgang in de 

weg zitten. Naar verwachting komt het IHP in het 

eerste kwartaal van 2020 in de raad. 

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 

regionale samenwerkingsverbanden 

 Er zijn geen mededelingen.   

3.3 Mededelingen vanuit het college van 

Burgemeester & Wethouders 

AvdO Ad van den Oever inzake ED-

krantenartikel over Kempenbaan-West 

POHO refereert aan het artikel in het ED over de 

Kempenbaan-West en geeft aan er van te balen dat er 

het gevoel is ontstaan dat de raad achteraf is 

geinformeerd over de laatste ontwikkelingen met 

betrekking tot de Kempenbaan-West. POHO geeft aan 

zich niet bewust te zijn geweest dat hiermee een 

afspraak is geschonden. Daarvoor betuigt hij spijt. 

Tegelijkertijd geeft hij aan dat de krantenkop niet de 

lading dekt en dat de winstwaarschuwing over de 

geraamde kosten inzake de Kempenbaan-West reeds in 

2016 was afgegeven. De aanbesteding voor de 

uitvoering van de Kempenbaan-West en aansluiting op 

de A67 was reeds enkele jaren geleden gegeven, en 
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daarbij was de clausule opgenomen dat bij gunning er 

een prijscorrectie plaatsvindt. De aanbesteding kan 

gegund worden binnen de beschikbaar gestelde gelden. 

MD Marcel Delhez inzake hijsen 

regenboogvlag op 11 oktober 2019 om 

12.00 uur 

Op 11 oktober is het wereldwijd ‘coming-out-day’, 
Hierover heeft de gemeente Veldhoven, naar aanleiding 

van vragen vanuit de PvdA eerder dit jaar, een 

regenboogvlag aangeschaft. Deze vlag wordt komende 

vrijdag om 12.00 uur gehesen.  

MD Marcel Delhez inzake Erratum voor 

Programmabegroting 2020 

In het programma veiligheid 2.1.1 van de 

Programmabegroting staat ten onrechte een passage 

over het onderzoek naar een subregionale 

opvanglocatie maatschappelijke opvang. De raad 

ontvangt hierover nog schriftelijk een toelichting en een 

erratum. 

4. Artikel 42 vragen  Er zijn geen art.42 vragen 

geagendeerd voor deze vergadering. 

 

5. 

 

Spreekrecht burgers  Er heeft zich niemand gemeld voor het 

spreekrecht. 

 

6. Raadsvoorstellen    

6.1 19.083 Vaststellen bestemmingsplan 

'Oude Kerkstraat 62-64' (AvdO) 

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 

hamerstuk te agenderen voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 

29 oktober 2019. 

In het voorstel dient “62-62” te worden gewijzigd in 
“62-64”. 
POHO geeft aan dat de sloop inderdaad reeds heeft 

plaatsgevonden en dat naar verwachting hiertoe een 

sloopvergunning is verleend. 

POHO zegt toe dat het bedrijf zijn huidige 

bedrijfsvoering kan voortzetten zoals deze nu is. 

6.2 19.089 Vaststellen Samenspraaktraject 

Omgevingsvisie (AvdO) 

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 

bespreekstuk te agenderen voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 

29 oktober 2019, waarbij VSA de enige 

fractie is voor wie het geen hamerstuk 

is. Bespreekpunten zijn: 

- Financiële gevolgen van het 

voorstel ontbreken in de nota 

- Verwachtingen richting deelnemers 

van het samenspraaktraject als 

gevolg van het ontbreken van 

kaders. 

POHO geeft aan dat de planning, zoals deze nu is 

opgenomen in het procesvoorstel, realistisch is en dat 

uitstel ook niet mogelijk is.  

POHO geeft aan dat een extern bureau wordt 

ingeschakeld om professionaliteit en extra begeleiding 

in te brengen voor een zo goed mogelijk resultaat. 

POHO geeft aan dat ook gemeentelijke 

samenspraakregisseurs betrokken worden bij dit 

traject. 
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6.3 19.097 Veldhovense zienswijzen 
aangeven over het werkprogramma 

2020 van de MetropoolRegio Eindhoven 
(MD) 

 

MD De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 

hamerstuk te agenderen voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 

29 oktober 2019. 

 

6.4 19.101 Vaststellen verbeteringen 'Raad 

als volksvertegenwoordiger' 

MD De oordeelsraad adviseert dit 

agendapunt ongewijzigd als 

hamerstuk te agenderen voor de 

besluitvormende raadsvergadering op 

29 oktober 2019. 

Alle fracties ondersteunen de verbeteringen en het 

proces dat is gevolgd tot dit raadsvoorstel.  

De volgende aanvullende opmerkingen worden 

geplaatst: 

GBV verzoekt het verslag van de slotbijeenkomst op 31 

augustus als bijlage toe te voegen aan het agendapunt. 

CDA en D66 vragen zich af of het direct implementeren 

van verbetering 16 mogelijk is. 

SV ziet graag bij agendapunt 2 meer interactie met 

burgers, dan alleen het spreekrecht. SV verwacht 

hogere financiële gevolgen bij met name verbetering 1. 

VSA en D66 geven aan dat verbetering 5 mogelijk ook 

past in een beeldvormende raadsavond. 

D66 ziet graag dat burgers ook kunnen inspreken over 

niet-geagendeerde onderwerpen. 

BPV roept op tot implementatie in deze raadsperiode. 

POHO geeft aan dat dit een stuk is van de raad. Het is 

aan de raad om eventuele wijzigingen zelf door te 

voeren. POHO stelt een reflectie voor van de raad en de 

implementatie van de verbeteringen aan het einde van 

de bestuursperiode. 

7 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 

21:27 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) 

 


