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(1) Vanaf 2019 heeft Veldhoven geen huurinkomsten meer van Bossebaan ivm 
muziekschool. Krijgt de gemeente na de verbouwing van de bibliotheek dan niet meer 
huur? Of wordt de subsidie van de muziekschool dan met dat bedrag gekort en vormt 
dat de bezuiniging?
Antwoord: De kostprijs dekkende huur is verwerkt in de bezuinigingen en het voorstel 
van 15 december 2015, bijlage III. Kapitaalslasten voortkomend uit verbouwing 
worden middels deze berekeningsmethode verwerkt in zowel huur als subsidie.

(2) Verhuizing van de muziekschool loopt vertraging op als gevolg van de uit te 
voeren haalbaarheidsstudie. Welke meer tijd vergt dan voorzien. Wanneer is die studie 
klaar?
Antwoord: De haalbaarheidsstudie is inmiddels afgerond en er is begonnen met de 
voorbereiding van de aanbesteding voor de verbouwing van de bibliotheek.

(3) Effectieve bestrijding overlast door plaagdieren

2e kwartaal 2015: 90 meldingen 
2e kwartaal 2016:116

Overlast van plaagdieren wordt nauwlettend gevolgd, regelmatig wordt de bestrijder 
ingeschakeld. Hoewel het aantal meldingen toeneemt wordt er zorgvuldig en effectief 
bestreden. Hoe kan deze conclusie zo overtuigend getrokken worden? De cijfers 
wijzen anders uit?
Antwoord: De gemeente adviseert en bij herhaling van meldingen wordt onderzoek 
verricht naar de overlast. Uit de ingestelde onderzoeken blijkt dat het voedselaanbod 
voor de ratten op particulier terrein veelal de oorzaak is van de overlast. De 
voorlichting naar particulieren is hierop afgestemd. De gemeente houdt nauwlettend 
vervuiling in de openbare ruimte in de gaten en ruimt deze vervuiling op.

(4) Sponsoring openbaar gebied
Onderzoek duurt langer door aanvullende inzichten. Rapportage sponsoring in 
openbare ruimte wordt in derde kwartaal 2016 afgerond. Wat zijn de aanvullende 
inzichten en wanneer komt het rapport?
Antwoord: De aanvullende inzichten bestaan uit het nog nagaan van andere 
mogelijkheden. De rapportage wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2016.

(5) Saldo uitkeringsgerechtigden. Instroom is groter dan de uitstroom. Hoe groot is 
het effect op deze cijfers van statushouders?
Antwoord: Tot 1 juli 2016 zijn 85 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd. De instroom in 
deze periode bedroeg 108. Een verschil van 23 uitkeringsgerechtigden, waarvan er 22 
statushouders zijn.


