Raadsavond 9 februari 2021 – 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

1.

Opening

POHO 1. Besluiten

2. Toelichting en toezeggingen college
B&W

Om 19.30 uur.
De Veldhovense kunstenaar Jan Dams
overhandigt aan de burgemeester een nieuwe
raadshamer en bokaal die gemaakt zijn van
honderdjarig Veldhovens hout.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Agendapunt 8.1 wordt van de agenda gehaald
en doorgeschoven naar de oordeelsvormende
raadsbijeenkomst van 23 februari.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nr. 22 Dhr. Peters.

4.

Informatieronde
4.1
Vragenhalfuur

1. Er zijn vragen over de Kerkenvisie van de
heren Bolsius, Coppens en Peters.

1. Wethouder Van de Looij zegt dat een
subsidieaanvraag ten bedrage van 25.000
euro is ingediend. Het college stemt in met
het opstellen van den Kerkenvisie. Er komt
een plan van aanpak dat aan het college
wordt voorgelegd. De eindoplossing ligt
echter niet bij de gemeente. Die ligt bij de
parochies en het bisdom.

2. Vragen van dhr. Bolsius over de restauratie
van de Jozeftoren in D’Ekker.

2. Wethouder Van de Looij deelt mee dat hij
nog wacht op een signaal van de parochie
voor een vervolgstap. In Veldhoven bestaan
geen gemeentelijke monumenten, de
bescherming loopt via bestemmingsplannen.

3. Vragen van dhr. Peters over het niet ophalen
van PMD-zakken op 24 december jl.

3. Wethouder Van de Looij zegt dat er iets
mis is gegaan bij de afvalinzamelaar. Er is
sprake van een menselijke fout. Er zijn
afspraken gemaakt om in de toekomst deze
fouten te voorkomen.

4. Vragen van dhr. Luijkx over ‘Ouderen zijn
internetdwang zat’.

4. Wethouder Van Dongen zegt dat het
onderzoek bekend is. Bij de gemeente kan
alles lopen via de telefoon en aan de balie,
naast de digitale weg. Soms komen
medewerkers van de gemeente op
huisbezoek. Er is overleg over met de
ouderenbonden en met Veldhoven aan Tafel,
waarin ook de Seniorenraad
vertegenwoordigd is, komt het ook ter
sprake.

5. Vragen van mevr. Van Dongen over mogelijke 5. Wethouder Van Dongen dat er 23 mensen
slachtoffers in Veldhoven van de
in Veldhoven slachtoffer zijn van de
Toeslagenaffaire.
Toeslagenaffaire. Die informatie gaat
verstrekt worden door de Belastingdienst. De
gemeente gaat met de mensen in gesprek om
ondersteuning te bieden. Dat vergt het nodige
van de ambtelijke medewerkers.
4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen over regionale
samenwerkingsverbanden.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de
raad

Er zijn de volgende mededelingen:
1. Weth. Van de Oever zegt dat er een voorstel
aan de raad wordt voorgelegd in de cyclus
van maart/april over een kredietwijziging
inzake Kempenbaan-West.
2. Weth. Van Dongen deelt mee dat er een
raadsinformatienota komt over de Social
Impact Bond. Er stond over dit onderwerp
een artikel in het ED waarin het bespaarde
bedrag niet correct was. Dat was 1,83 mln.
i.p.v. 30.000 euro. En de besparingen gaan
nog oplopen.
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3. Weth. De Kort meldt dat er een subsidie is
toegekend van 83.000 euro voor de o.a.
verduurzaming van schoolgebouwen. Hij
verwacht nog meer cofinanciering.
5.

Artikel 42 vragen

6.

Spreekrecht burgers

7.
7.1

HAMERSTUKKEN
21.018 Benoemen F.W.J.A. van Gaart tot
steunfractielid (BPV)

1. VSA inzake Corona

1. Wethouder Van Dongen beantwoordt de
vragen mondeling.
Er melden zich mondjesmaat meer zzp-ers bij
de gemeente voor schuldhulpverlening.
Vroeg-signalering is belangrijk. De gemeente
kan goede hulp verlenen. Mensen wachten
soms lang voordat ze zich bij de gemeente
melden. Er komen steeds meer mensen bij de
gemeente met psychische problemen. De
gemeente kan hulp verlenen en door
verwijzen naar de juiste instanties.

2. Lokaal Liberaal over viering Velhoven 100
jaar.

2. Dhr. Prinsen vindt het antwoord van het
college zeer teleurstellend. Het honderdjarig
bestaan kan gevierd worden als de
coronacrisis is bezworen. Het moet geen
feestje zijn voor een beperkte groep maar
voor iedereen in Veldhoven.
Wethouder Van de Looij neemt gepaste
afstand van een aantal opmerkingen van dhr.
Prinsen. Hij vindt dat er juiste beslissingen
zijn genomen.

3. BPV inzake cadeaubonnen energiebesparende
maatregelen.

3. Mevr. Luijkx van BPV heeft geen
aanvullende vragen en is blij met het
antwoord.

-

MD

Dhr. Maas inzake de Ambachtslaan
Dhr. Geominy inzake de Bossebaan
Dhr. Roijers inzake de Bossebaan

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

3/ 4

7.2

21.020 Benoemen dhr. M.N.M van Hulst tot
steunfractielid (Senioren Veldhoven)

7.3-

21.004 Vaststellen bestemmingsplan 'Heers AvdO
27 en ong.’
21.006 Vaststellen bestemmingsplan
AvdO
'Schoot 7'

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.
Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.
8.1

BESPREEKSTUKKEN
21.011 Vaststellen nieuwe
Subsidieverordening Investeringen
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
SGE

DdK

Dit onderwerp wordt van de agenda gehaald en
geagendeerd voor de oordeelsvormende
raadsbijeenkomst van 23 februari a.s.

8.2

21.008 Zienswijze geven op het
werkprogramma 2021 van de
MetropoolRegio Eindhoven

MD

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.3

21.002 Vaststellen Verordening
basisregistratie personen Veldhoven 2021

DdK

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.4

Hoogtebeleid en samenspraak woningbouw

Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van
de fractie van Lokaal Liberaal, ondersteund door
VSA, BPV en Senioren Veldhoven.
Er wordt geen besluit over genomen.

9

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 23.50 uur.

7.4-

MD

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.
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Wethouder Van den Oever is erg content over
de positieve en constructieve discussie. Hij wil
in de lopende projecten (Bossebaan en
Ambachtslaan) de spelregels niet veranderen
en de projecten niet stop te zetten.
Het is goed om de Kadernota Samenspraak
uit 2012 tegen het licht te houden. Er komt
hierover een voorstel van het college. Diverse
fracties hebben hiervoor suggesties gedaan.
De samenleving is de laatste jaren veranderd.
De essentie is hoe we het samen beter
kunnen doen. De vraag naar de verdere
verstedelijking kan worden ondergebracht bij
de Omgevingsvisie.

