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Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
250Zo laagste woonlasten
Datum
10 november 2020
VVD, Senioren Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Paragraaf 1.2.2 (ombuigingen en nieuw beleid)
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2021-2024;
♦ De algemeen bestuurlijke richtlijn uit het coalitieakkoord:
"Onze woonlasten blijven behoren tot de laagste 250Zo in Nederland"
(pag. 3 coalitieakkoord "Samen, stabiel en sterk");
overwegende dat:
^ Het belangrijk is om het voorzieningenniveau in stand te houden;
^ Veel gemeenten in Nederland, waaronder Veldhoven, in financieel zwaar weer
verkeren;
^ Het zeer aannemelijk is dat andere gemeenten eveneens het OZB-tarief zullen
verhogen;
^ Niet bekend is welk OZB-tarief andere gemeenten met lage woonlasten gaan hanteren;
verzoekt het college:
1. Jaarlijks de gemeenteraad te rapporteren of de gemeente Veldhoven behoort tot de
gemeenten met de 250Zo laagste woonlasten van Nederland;
2. Vanaf de eerstvolgende mogelijkheid de OZB te verlagen wanneer dit niet het geval
zou zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.
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BurgerPartij Veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Slanke overheid
Datum
10 november 2020
VVD, CDA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Paragraaf 1.2.2 (ombuigingen en nieuw beleid)
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Van de ombuigingen uit de Programmabegroting 2021-2024;
overwegende dat:
^ In de programmabegroting in het jaar 2024 voor een bedrag van 398.000 euro wordt bezuinigd
op de eigen organisatie;
^ Het in het belang van de inwoners van Veldhoven is om de lasten laag te houden door een
slanke overheid;
^ Het college mogelijk nog eens kritisch kan kijken naar de eigen organisatie en de mogelijk te
realiseren bezuinigingen;
verzoekt het college:
Op personeel een taakstellende bezuiniging te realiseren van 200.000 euro vanaf 2024;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

.. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

3
ccuinncu
SENIOREN utmunutu
VELDHOVEN

Veldhoven
•ni/h'u ’eying

Dichtbij, écht betrouwbaar

♦♦♦4

Veldhoven

Burļţe»Partij Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
AED's
Datum
10 november 2020
VVD, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De huidige situatie met betrekking tot AED's in Veldhoven;
overwegende dat:
^ Veiligheid een kerntaak is van gemeenten;
^ Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans is;
^ Veldhoven nog geen dekkend netwerk heeft van AED's die staan aangemeld bij
reanimatie oproepsysteem HartslagNu en dus dag en nacht bereikbaar zijn voor de
buurt;
verzoekt het college:
1. In overleg te treden met en informeren van de Veldhovense bezitters van AED's. Dit om
te wijzen op het belang om deze AED's dag en nacht (publiekelijk) toegankelijk te
maken;
2. Te zorgen voor een dekkend netwerk voor Veldhoven. Dit zodat iedere Veldhovenaar in
maximaal 6 minuten over een AED kan beschikken volgens het oproepsysteem van
HartslagNu;
en gaat over tot de orde van de dag
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Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven
AMENDEMENT
Onderwerp
Datum
Ingediend door:
Naar aanleiding van:
Programma

Bijdrage voor restauratie Jozeftoren d'Ekker
10 november 2020
GBV
Begrotingsbehandeling 2020/ Programmabegroting 2021-2024
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 en 10 november
2020;
Kennis genomen hebbend van
^ De staat van onderhoud van de Jozeftoren aan de Burgemeester van Hoofflaan in de
wijk d'Ekker;
Overwegende dat
^ zonder restauratie de Jozeftoren zeer waarschijnlijk op korte termijn gesloopt zal
(moeten) worden;
^ dit qua restauratiekosten naar verwachting neer zal komen op een totaalbedrag van
rond de C 160.000,-;
^ De Jozeftoren behoort bij de identiteit van d'Ekker;
^ de bewoners van de wijk d'Ekker zeer gesteld en trots zijn op deze Jozeftoren;
^ de bewoners van de wijk d'Ekker er met klem op aandringen de restauratie z.s.m. uit te
laten voeren ten einde dit markante en gezichtsbepalende bouwwerk voor de wijk en de
gemeente Veldhoven te kunnen behouden;
^ hieraan, gezien het voorgaande alsmede het feit dat op andere fondsen geen beroep
gedaan kan worden, zover bekend, bij hoge uitzondering een incidentele gemeentelijke
bijdrage in de kosten te rechtvaardigen valt;
^ het redelijk lijkt om de huidige eigenaar, zijnde de rk parochie Christus Koning, te
vragen over te gaan tot spoedige restauratie van de Jozeftoren, waarbij de
restauratiekosten voor de helft ten laste komen van de gemeente tot een maximaal
bedrag van C 85.000,-;
^ het college hierover op zo kort mogelijke termijn in overleg treedt met het
parochiebestuur teneinde de noodzakelijke afspraken te maken;
Spreekt uit het raadsbesluit nr 20.075 als volgt te wijzigen:
1. in de Meerjarenbegroting 2021-2024 wordt in de jaarschijf 2021 een bedrag van
C 85.000,- opgenomen als maximale bijdrage in de kosten van de restauratie van de
Jozeftoren in de wijk d'Ekker;
2. hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat de parochie Christus Koning de
noodzakelijke restauratie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2021 start en op een
adequate manier laat uitvoeren;
3. Deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven
MOTIE
Onderwerp
Geurkaarten synthetische drugs
Datum
10 november 2020
GBV, VVD
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.1. Veiligheid
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Drugslabs een toenemend probleem zijn voor Veldhoven en haar regio Zuidoost
Brabant, welke koploper is op dit gebied;
^ Er geurkaarten gemaakt worden om burgers en professionals de kenmerkende geur
van een drugslab van synthetische drugs te laten herkennen;
overwegende dat:
^ Alle hulp om meer drugslabs op te sporen, en zo de negatieve gevolgen van de bouw
van het lab en de volksgezondheid te beperken, welkom is;
^ Er een nieuw Veldhovens actieplan ondermijning 2021-2022 in de maak is waarbij
het vergroten van awareness op het gebied van hennepkwekerijen en drugslabs
onderdeel hiervan is;
^ De investering voor de kaarten niet groot hoeft te zijn;
verzoekt het college:
1. De mogelijkheden te bekijken om zoveel mogelijk Veldhovenaren bekend te laten
worden met de geur van synthetische drugs door het beschikbaar stellen van
geurkaarten;
2. Het gebruik van geurkaarten toe te voegen aan het actieplan ondermijning 2021
2022;
3. Te onderzoeken of cofinanciering mogelijk is;
4. De raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Gemeente Belangen
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Veldhoven
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Veldhoven
MOTIE
Onderwerp
Haalbaarheid aanleg fietspad park Vogelzang
Datum
10 november 2020
GBV, CDA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
2.1.2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP);
^ In het GVVP de module fiets het ambitieniveau Hoog heeft;
^ In het GVVP als nieuwe fietsroute onder punt 4 fietsroute Zilverackers is opgenomen;
^ Door de aanleg van deze fietsroute de verbinding van Zilverackers met het centrum
verbeterd wordt;
^ Deze fietsroute is gesitueerd door het park Vogelzang;
^ Dat op de wandelpaden in park Vogelzang veelvuldig gefietst wordt;
^ Dit tot ergernis van veel wandelaars;
^ Dit veelvuldig gemeld wordt bij de gemeente Veldhoven;
^ Handhaving regelmatig controles uitvoert;
overwegende dat:
^ Jaarlijks in de begroting een bedrag van C 50.000,00 opgenomen wordt voor
aanpak/onderzoek (logische) routes voor fietsers;
verzoekt het college:
^ In 2021 het onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid om versneld een fietspad
aan te leggen in het park Vogelzang;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Datum
Ingediend door

Verbinding Peter Zuidlaan en Julianastraat
10 november 2020
Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van 2.1.2. Verkeer, vervoer, waterstaat

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2021, het voorstel om de aansluiting Peter ZuidlaanJulianastraat naar de toekomst te verschuiven;
^ De bijdragen van de inspreker tijdens de oordeelsvormende vergadering van
27 augustus 2019;
^ De op 29 oktober 2019 aangenomen motie aangaande deze verbinding;
^ Het Verkeerscirculatieplan 2007;
overwegende dat:
♦ Eén van de uitgangspunten van het GVVP is:
"Geen doorgaand verkeer in centrum en woongebieden.
Het structureel verbeteren van de leefbaarheid vraagt om een verhoging van
ambtelijke inzet en middelen voor het oplossen van problemen. Voor een leefbare
omgeving in Veldhoven vinden we het belangrijk dat verkeer rijdt waar het moet
rijden, dus geen doorgaand verkeer door centrumgebieden en woongebieden,
maar zoveel mogelijk er omheen";
^ In het VCP de verbinding tussen Peter Zuidlaan en Julianstraat reeds als
noodzakelijk gezien werd;
^ Naast het doortrekken van de verbinding er extra weerstandsmaatregelen
noodzakelijk zijn het doorgaand verkeer door Zeelst te weren en het daarnaast
van belang is de bereikbaarheid van Zeelst te waarborgen;
^ Verder uitstel de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur richting burger, met
name de burger uit Zeelst, behoorlijk op de proef gesteld wordt;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
^ De bedragen genoemd in tabel Nieuw Beleid pagina 31 aangaande genoemde
aansluiting te verschuiven van 2022-2024 naar 2021-2023;
^ De zin, pagina 32, 'Het college geeft de raad in overweging om dit project als
mogelijke bezuiniging op te nemen' te veranderen in 'Het college deelt de raad
mede om met dit project begin 2021 te starten';
en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp
Zwerfafval
Datum
10 november 2020
Ingediend door
Senioren Veldhoven, D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.5. Sport, cultuur en recreatie
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van
^ De programmabegroting 2021, in het bijzonder 2.1.5 Sport, cultuur en recreatie;
^ Met name de genoemde doelstelling; Groenonderhoud en zwerfafval;
overwegende dat:
^ Het een goede zaak is dat er een viertal bewustwordingsacties opgezet wordt om
zwerfvuil te ruimen;
^ Dat bewustwording een continu proces is dat continu gefaciliteerd moet worden;
^ Dat we in bermen en sloten vaak rommel zien liggen terwijl een vangkorf ontbreekt;
^ Dat bewustwording met name bij de jeugd zou moeten beginnen en we moeten
constateren dat bij een aantal Veldhovense speeltuintjes afvalbakken ontbreken;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
1. Voegen we toe aan doelstelling 1, pagina 43: Daarnaast faciliteren we de burgers
door het plaatsen van afvalbakken bij speeltuintjes en andere plekken waar daar
behoefte aan is en door het plaatsen van vangbakken bij invalswegen waar
regelmatig troep in bermen/sloten ligt;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Beleidsnota Ouderenbeleid
Datum
10 november 2020
Senioren Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.6. Sociaal Domein
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2021, in het bijzonder 2.1.6 Sociaal Domein;
^ Het vastgestelde Lokaal ouderenbeleid 2008-2012 bij raadsbesluit 08.016;
^ Diverse beleidsnota's voor Senioren in andere gemeenten;
overwegende dat:
^ Veel gemeenten in Nederland een ouderen/seniorennota hebben;
^ Er vele vitale senioren wonen in onze mooie gemeente;
^ Dat deze groep mensen in deze gemeente vergeten worden daar er geen enkele
seniorennota meer is geweest sinds de regeerperiode 2008 - 2012;
^ Je moet nu diverse nota's doorspitten om een overzicht te krijgen;
^ We vanuit een nota beter en doelgerichter aanpak kunnen formuleren;
verzoekt het college:
Om een seniorennota op te stellen waarin in ieder geval de volgende aspecten nader
worden uitgewerkt:
o visie, uitgangspunten en doelstellingen van het ouderenbeleid
o huisvesting, wonen en woonbeleid
o bewegen buitenshuis
o preventieve ouderenzorg
o preventie armoede onder ouderen
o taalgebruik op BI
o ouderengids
o dagbesteding I hobby;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Hoge Nood
Datum
10 november 2020
Senioren Veldhoven, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.7. Volksgezondheid en milieu
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2021, in het bijzonder 2.1.7 Volksgezondheid en milieu;
^ Het daarin genoemde streven dat elke inwoner het vermogen moet hebben om de
regie over het leven te voeren;
^ Dat uit onderzoek van de Maag, Darm en Leverstichting blijkt dat bij 470Zo van de
gemeentes de norm van - om de 500m een openbaar toilet - niet gehaald wordt;
overwegende dat:
^ Dat er 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten zijn in Nederland;
^ Dat er daarnaast mensen zijn die gezien de leeftijd (heel jong en wat ouder) zich wat
geruster in het openbaar gebied vertoeven als ze de wetenschap hebben dat er een
openbaar toilet is;
^ Dat het ontbreken van toiletten geen reden mag zijn dat mensen zich terugtrekken
in eenzaamheid;
verzoekt het college:
1. Om te inventariseren welke toiletten, met name in de winkelcentra, al of niet tegen
betaling als Openbaar Toilet aangemerkt kunnen worden;
2. Indien de norm van toiletnorm van 500 meter niet gehaald wordt ondernemers te
benaderen om hun toilet beschikbaar te stellen;
3. Aan te sluiten bij httDs:ZZwww.hoaenood.nl/ en via media en stadsplattegronden te
communiceren dat men middels de hogenood-app openbare toiletten kan vinden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Kwartiermaker strategische mobiliteit
Datum
10 november 2020
VSA, Senioren Veldhoven, D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het voornemen van het college in de programmabegroting 2021-2024, in paragraaf
2.1.0. - blz. 18, 1 FTE mobiliteitsstrateeg schaal 12 voor twee jaar aan te stellen;
overwegende dat:
^ Het openbaar vervoer een provincie aangelegenheid is;
^ De regionale mobiliteitshubs onder het maatregelenpakket de Run vallen;
^ Het collectief vervoer is vervoer van en naar ASML. Is een ASML aangelegenheid,
geen gemeentelijke aangelegenheid;
^ Brainport OV bundelroutes een Brainport aangelegenheid zijn;
^ De binnenstadvisie Eindhoven van en voor Eindhoven is;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
De functie van kwartiermaker strategische mobiliteitsbeleid voor twee jaar niet in te vullen
en te zorgen dat dit binnen de huidige formatie ingevuld wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Bezuiniging vitale samenleving en goed leef- en woonklimaat
Datum
10 november 2020
VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.6 Sociaal domein
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het voornemen van het college in de programmabegroting 2021-2024, in de inleiding
- blz. 4, om te bezuinigen op welzijnssubsidies. Op een goed woon- en leefklimaat
betreft dit voor de jaren 2022, 2023 en 2024 respectievelijk 50Zo, 10Zo, 150Zo. Op de
vitale samenleving voor deze jaren respectievelijk 1Z, 1,5Z en 2Z;
overwegende dat:
^ VSA heeft zich altijd hard gemaakt voor de Veldhovense buurten en wijken;
^ VSA vindt het heel belangrijk dat mensen zich prettig en veilig voelen in hun eigen
woonomgeving;
^ Van groot belang is hierbij de sociale cohesie;
^ Door te bezuinigen op de vitale samenleving verhoog je het risico op afbreuk van de
sociale cohesie;
4 In de huidige Coronacrisis is nog eens extra duidelijk geworden hoe belangrijk een
goed woon- en leefklimaat en een vitale samenleving zijn;
4 Daarom is deze bezuiniging voor VSA uit den boze;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
de bezuinigingen op een goed woon- en leefklimaat en vitale samenleving in de
begroting te schrappen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Groenbeheer
Datum
10 november 2020
Ingediend door
VSA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De mutaties van groenbeheer op pagina 48 waaronder omvormen van groen, minder
onderhoudsniveau en minder verzorgd groenbeeld;
overwegende dat:
^ Er veel dode bomen in onze gemeente blijven staan;
^ Het omvormen van groen naar gras een verarming van de biodiversiteit en van de
diversiteit van het straatbeeld tot gevolg heeft;
^ Verwacht wordt dat de kosten voor het openbaar beheer van het groen de komende
jaren zal blijven stijgen;
^ Zelf onderhouden van groen een prachtige mogelijkheid is voor (sociale)
arbeidsparticipatie voor mensen o.a. met afstand tot de arbeidsmarkt;
^ VSA vindt het belangrijk dat Veldhoven groen blijft;
verzoekt het college:
Onderzoek te doen of het weer in eigen beheer nemen van het groenonderhoud financieel
haalbaar is en of het mogelijk is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
te zetten voor groenonderhoud;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
In gemeentelijke regie bouwen
Datum
10 november 2020
VSA, Senioren Veldhoven, CDA, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Onze gemeente bouwt niet volgens onze portefeuillehouder;
^ Den Haag en Rijswijk zijn al weer als gemeente aan het bouwen;
overwegende dat:
^ VSA vindt betaalbare en passende woningen bij de vraag van Veldhovense inwoners;
^ Er is op dit moment een groot tekort aan betaalbare woningen en dit zal de komende
jaren zo blijven;
verzoekt het college:
om zelf ook eens de regie te nemen en voor een bepaalde doelgroep een bouwplan te
ontwikkelen en daarna er een uitvoerende partij erbij zoeken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Onderwerp
Onderzoek naar permanente bewoning vakantieparken
Datum
10 november 2020
VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het feit dat men op dit moment landelijk een regeling voorbereidt welke permanente
bewoning op vakantieparken mogelijk gaat maken (3 juni);
^ Het feit dat er meer dan 130 Veldhovense inwoners op de vakantieparken
Molenvelden en 't Witven wonen;
^ Deze mensen geen ander alternatief hebben;
^ De nood op de woningmarkt al hoog genoeg is;
^ Het plan van de gemeente te gaan handhaven;
^ Deze woningen kwalitatief veel beter zijn als onze wethouder Van der Looij
woningen;
^ Door Corona en stikstofproblematiek bouwprojecten vertragingen opgelopen hebben;
^ In ED d.d. 10-9-2020 Nederland kampt met een tekort aan 100 duizenden
woningen;
overwegende dat:
^ VSA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd verdient;
^ In Veldhoven zijn er nauwelijks betaalbare woningen;
^ In Veldhoven, net als in andere gemeenten, het woningtekort voorlopig zal blijven;
^ In Veldhoven een grote toenemende instroom van kenniswerkers op de woningmarkt
gaande is en door zal blijven gaan;
^ De druk op de woningmarkt nog groter wordt daar er in 2021 nog 27.000
statushouders moeten worden gehuisvest;
verzoekt het college:
Te onderzoeken wat nodig is om permanente bewoning op de Veldhovense vakantieparken
Molenvelden en 't Witven mogelijk te maken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Onderwijshuisvesting
Datum
10 november 2020
Ingediend door
CDA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.4 Onderwijs
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Vastgestelde IHP (18 februari 2020) en informatienota temporisering IHP (21 juli
2020);
^ Er zich een Coronacrisis voordoet die de noodzaak voor gezonde en veilige scholen
meer dan duidelijk maakt;
^ Door de temporisering IHP de op de toekomst gerichte investeringen bij basisschool
Zeelsterhof, Meerhoef en 't Heike drie jaar vooruit geschoven worden;
^ Toekomstgerichte Investeringen de maatschappij uit de crisis kunnen helpen;
^ Er fondsen beschikbaar komen/zijn voor investeringen in brede welvaart en welzijn;
overwegende dat:
^ Basisscholen het fundament zijn voor een nieuwe generatie en sociale cohesie in
wijken en buurten;
^ De gemeente Veldhoven mogelijk aanspraak kan maken op de fondsen;
verzoekt het college:
1. Prioriteit te geven aan de investeringen in toekomstbestendige, gezonde en veilige
scholen in Veldhoven;
2. De benodigde investeringen in Zeelsterhof, 't Heike en Meerhoef in 2021 uit te
werken en mogelijk met behulp van fondsen toch in de tijd naar voren te halen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

Gemeente Belangen
Veldhoven
Veldhoven
#1/1beuleffing

17

VELDH
SAMEN
ANDRS

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Aanstellen Rattenvanger van Veldhoven
Datum
10 november 2020
CDA, VVD, GBV, VSA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.7. Volksgezondheid en milieu
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van het feit dat:
^ Er een aanhoudende stroom klachten is met betrekking tot de overlast van ratten op
diverse plaatsen in Veldhoven zowel bij de gemeente als op social media;
^ De maatschappelijke onrust daarover en de gezondheidsrisico's daarvan aanzienlijk
zijn;
^ Het een consequentie is van de huidige (gewenste) inrichting van het openbaar
gebied. Een natuurlijke habitat met wadi's en biodiversiteit;
^ Het college in de begroting geen doelstelling heeft opgenomen om rattenoverlast te
bestrijden;
^ Er in de communicatie over overlast door de gemeente in eerste instantie steeds op
de eigen verantwoordelijkheid en nauwelijks op de gezamenlijke
verantwoordelijkheid wordt gewezen;
overwegende dat:
^ Het in het kader van de volksgezondheid en veiligheid in het algemeen belang is om
plaagdieren (o.a. ratten) te bestrijden, ook op particulier terrein;
^ Bij bestrijding op particulier terrein soms ook ondersteuning wenselijk kan zijn,
bijvoorbeeld via voorlichting;
verzoekt het college:
1. De aanpak van de plaagdierenbestrijding in het komende jaar verder te
optimaliseren;
2. Daarbij het algemeen belang van volksgezondheid en veiligheid voorop te blijven
stellen;
3. Het aanstellen van een permanente plaagdierbestrijder te overwegen dan wel de
samenwerking met professionele bestrijders te intensiveren;
4. Bij de Kadernota 2022 de raad te informeren over de situatie betreffende de
rattenproblematiek en (indien nodig) met aanvullende maatregelen te komen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Onderwerp
Oplossingen voor duurzame energie op/in bedrijfsruimten
Datum
10 november 2020
PvdA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, D66
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen/ Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.7. Volksgezondheid en milieu
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van :
^ Het tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 23 juni 2020 gepresenteerde
onderzoek van Overmorgen;
^ De constructieve zonneladder van Natuur- en Milieufederaties met 4 treden:
1. No regret,
2. Zorgvuldig inpassen
3. Combineren op gevoelige locaties
4. Grootschalig enkelvoudig
overwegende dat:
^ Uit het onderzoek van Overmorgen blijkt dat alleen met het opwekken van grote
hoeveelheden duurzame energie de doelstellingen van de RES/VES haalbaar zijn;
^ Veldhoven veel bedrijvigheid en werklocaties kent;
^ Het een uitdaging is bestaande bedrijfspanden te verduurzamen door plaatsing van
zonnepanelen of via andere manieren om duurzame energie op te wekken;
* Een duurzamer bedrijfspand meerwaarde heeft;
^ Zoveel mogelijk kansen scheppen om de duurzaamheidsdoelen te realiseren van groot
belang is;
verzoekt het college:
1. Zich in te spannen om Veldhovense ondernemers, binnen de wettelijke mogelijkheden, te
stimuleren hun bedrijf te voorzien van zonnepanelen en andere manieren die
duurzaamheid dienen;
2. Bij verzoeken voor plaatsing van zonnepanelen waar mogelijk gebruik te maken van de
constructieve zonneladder zodat eerst daken volledig uitgenut worden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Verbeteren hemelwaterafvoer
10 november 2020
Datum
PvdA, VVD, CDA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.7. Volksgezondheid en milieu
De gemeenteraad Veldhoven op 10 november 2020 in openbare vergadering bijeen,
constaterende dat:
^ De hevigheid van regenbuien de laatste jaren sterk is toegenomen;
♦ Ook de droogte toenam, waardoor veel kostbaar drinkwater wordt gebruikt om
tuinen te sproeien;
♦ Het afvoeren van grote hoeveelheden regenwater steeds meer gaat vragen van ons
rioolstelsel en het rioolstelsel steeds meer belast en tot steeds meer kosten leidt;
♦ Stagnatie in de afvoer van regenwater, mede een gevolg van verstening van
(bedrijfs-)tuinen eveneens tot hogere kosten (en overlast) leidt;
^ Verstening van tuinen ook nadelige invloed heeft op de leefbaarheid van de buurt en
afbreuk doet aan de biodiversiteit;
^ De gemeenteraad van Veldhoven op 3 juli 2018 via een voltallig onderschreven
motie al stappen zette naar een verbeterde waterhuishouding door deelname aan
Operatie Steenbreek;
^ Waterschap De Dommel inwoners stimuleert om in de eigen leefomgeving naar
verbetering van de waterhuishouding te zoeken door bijvoorbeeld aanleg kiezelbak,
regenpijp doorzagen en regenton plaatsen, dak vergroenen of tuintegels vervangen
door groen;
^ Het waterschap aanbiedt gemeentelijke subsidie voor dit soort verbeteringen te
verdubbelen, de zogeheten afkoppel-verdubbelaar;
overwegende dat:
^ Dit voorstel een nieuwe kans biedt de Veldhovense duurzaamheidsdoelen te kunnen
realiseren;
verzoekt het college:
1. Beleid te ontwikkelen dat resulteert in het vasthouden van zoveel mogelijk hemelwater
door infiltratie in de bodem en/of het opslaan in buffers voor het afvoeren van
hemelwater;
2. Daarin mee te nemen de mogelijkheden voor stimulerende (subsidie-) maatregelen voor
particulieren;
en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
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Kruising Nieuwstraat - Kromstraat
10 november 2020
Datum
Ingediend door
D66, SV, VSA, CDA, BPV, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
2.1.2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De concept-programmabegroting voor 2021;
overwegende dat:
^ Al is besloten te wachten met een onderzoek totdat is vastgesteld dat de aanleg van
de aansluiting A67 - Zilverbaan negatieve consequenties heeft voor de kruising
Kromstraat-Nieuwstraat;
^ Het effect van die aansluiting pas zichtbaar wordt na een langere periode, minimaal
een jaar na de aansluiting;
^ In vergelijking met andere drukke kruisingen in Veldhoven op deze kruising geen
sprake is van een hoog aantal ongevallen, laat staan ongelukken;
^ Het geen zin heeft uitgaven te begroten waarvan nog maar de vraag is of die kosten
ooit gemaakt zullen worden en dat dit vooral geldt bij tekorten, zoals nu;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
De voorgenomen post voor de aanpassing van de kruising Kromstraat-Nieuwstraat van
C200.000 in programma 2, te schrappen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Datum
Ingediend door

Onderzoek naar zelfbewoningsplicht
10 november 2020
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen/ Programmabegroting 2021-2024
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
Kennis genomen hebbend van:
^ De conceptprogrammabegroting 2021;
Overwegende dat:
^ De situatie op de woningmarkt in Veldhoven nijpend is;
^ Er een reële kans bestaat dat nieuwe woningen opgekocht worden door beleggers en
speculanten om ze vervolgens tegen extreem hoge prijzen te verhuren of door te
verkopen;
^ Deze acties de druk op de woningmarkt verder verhogen;
^ Voor nieuwbouwprojecten waar de gemeente via gronduitgifte bij betrokken is, en
voor projecten waarvoor planologische medewerking noodzakelijk is,
zelfbewoningsplicht contractueel kan worden bedongen;
♦ Steeds meer gemeenten om die reden inmiddels een zelfbewoningsplicht hebben
ingevoerd;
Verzoekt het college:
Een onderzoek in te stellen naar de voorwaarden en kansen voor invoering van
zelfbewoningsplicht in Veldhoven en hierover in het eerste kwartaal van 2021 de raad te
informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Datum
Ingediend door

Bezuinigingsvoorstel Bibliotheek Veldhoven
10 november 2020
BurgerPartij Veldhoven, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De tabel op blz. 47 van de Programmabegroting over de verlaging van de
subsidie voor de bibliotheek;
^ De tekst op blz. 47 van de Programmabegroting over de Dóórontwikkeling
bibliotheekvoorziening;
^ Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;
^ Bibliotheekconvenant 2020-2023;
overwegende dat:
^ De bibliotheek één van de "grote" voorzieningen in Veldhoven is;
^ De gemeenteraad deze voorzieningen wil houden;
^ De bibliotheek een grote rol heeft in allerlei activiteiten die meehelpen aan het
geluk van de inwoners van Veldhoven;
^ In artikel 5 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen de volgende
functies van een bibliotheek staan:
o
Beschikbaar stellen van kennis en informatie;
o
Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en onderwijs;
o
Verbeteren van lezen en kennis laten maken met geschreven tekst;
o
Organiseren van ontmoeting en debat;
o
Kennis laten maken met kunst en cultuur;
^ In artikel 6 van de hiervoor genoemde wet afspraken staan voor het verlagen
van de vergoeding (subsidie). Vooraf aan het besluit moet de gemeente
overleggen met personen die ermee te maken hebben, waaronder
buurgemeenten en onze burgers;
^ In het convenant afspraken zijn gemaakt waar ook de lokale overheden hun
aandacht op moeten richten;
^ In de afspraken uit het vorige punt drie grote maatschappelijke opdrachten
genoemd zijn:
o
Mensen helpen die moeite hebben met lezen en schrijven en zorgen
voor meer leesplezier;
o
Zorgen dat iedereen digitaal mee kan doen en kan profiteren van
digitalisering;
o
Aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling zodat iedereen aan het
werk kan blijven;
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spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
1. De verlaging van de vergoeding (subsidie) voor de bibliotheek uit de
Programmabegroting te halen;
2. De tekst onder Dóórontwikkeling bibliotheekvoorziening zo te veranderen:
Onderzoeken of een verhuizing naar de benedenverdieping van het
gemeentehuis, financieel en volgens de regels van het bouwen, haalbaar is.
Deze verhuizing moet bijdragen aan de taak van de gemeente om te zorgen
voor een sterke complete, honderd procent bibliotheekvoorziening. We gaan uit
van de Wet openbare bibliotheekvoorzieningen en het bibliotheekconvenant
2020-2023;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Meiveld fietsvrij maken en ondergronds stallen van fietsen
10 november 2020
BurgerPartij Veldhoven, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het voorstel/voornemen van het college in het programma 2.1.2 Verkeer, vervoer en
waterstaat - blz. 29, over fietsgebruik en parkeren City-Centrum;
overwegende dat:
^ Er in 2019 een onderzoek geweest is naar het stallen van fietsen in parkeergarage Geer;
^ De gemeenteraad tot nu toe nog geen resultaat van dit onderzoek gekregen heeft;
^ Besloten is om een blauwe zone in te voeren voor het City-Centrum om het winkelgebied
heel aantrekkelijk te maken;
♦ Het aantal fietsen op het Meiveld en bij de noordingang van het City-Centrum en bij De
Schalm groeit. Dit belemmert de doorgang naar het winkelgebied. Hierdoor wordt het
winkelgebied minder aantrekkelijk;
verzoekt het college:
1. De resultaten van het onderzoek alsnog aan de raad aan te bieden;
2. De huidige fietsenstallingen bij de noordingang (Albert Heijn) te verplaatsen naar de
zijkant bij de friettent;
3. Het Meiveld fietsvrij te maken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
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Onderzoek opnieuw nadenken over achteraf scheiden van PMD-afval
Datum
10 november 2020
BurgerPartij Veldhoven, Senioren Veldhoven, VSA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2021-2024;
^ Het voorstel/voornemen van het college om een onderzoek te doen naar verdere afname
van huishoudelijk afval naar uiteindelijk 30 kilo in 2025;
overwegende dat:
^ De verwachte afname van huishoudelijk afval niet haalbaar is;
^ PMD-afval vooraf scheiden, zeker bij warm weer, stank en overlast veroorzaakt;
^ Scheiden van PMD-afval lastig is omdat niet altijd duidelijk is welk afval PMD is;
^ Bij het vooraf scheiden van PMD, blijft achteraf scheiden, bij de afvalverwerker, nog
nodig;
^ Scheiden vooraf van glas, textiel en papier geen problemen oplevert;
^ Bij de eventuele invoering van diftar, om mensen enthousiast te maken om vooraf te
scheiden, het risico op dumpen van afval groter wordt;
^ Door succesvolle invoering van het systeem van achteraf scheiden van PMD-afval steeds
meer gemeenten overgaan naar dit systeem;
^ Het vooraf scheiden van glas, textiel en papier en achteraf scheiden van PMD-afval een
prima combinatie is;
^ De resultaten van achteraf scheiden van PMD-afval steeds beter worden;
verzoekt het college:
1. Een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van achteraf scheiden van PMD-afval
binnen Veldhoven en de eventuele kosten en gevolgen van overgaan naar achteraf
scheiden van PMD-afval;
2. In een notitie de uitkomsten van dit onderzoek, in 2021, te delen met de gemeenteraad;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Stoppen met hondenbelasting
Datum
10 november 2020
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
2.2.1 Lokale heffingen
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ De Paragraaf Lokale heffingen;
^ Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting, in paragraaf Lokale
heffingen - blz. 73, het tarief hondenbelasting bij te stellen;
overwegende dat:
^ Steeds meer gemeenten met hondenbelasting gestopt zijn. In 2010 hadden 308
gemeenten (710Zo) hondenbelasting en in 2020 zijn dit nog maar 193 gemeenten (540Zo);
^ Het systeem om belasting te innen omslachtig en dus duur is (administratie, het
opleggen van de aanslag, penningen etc.);
^ De houder van de hond voor het opruimen van de hondenpoep verantwoordelijkheid is;
^ De hondenbezitters, in het huidige systeem, een vrijbrief hebben om de hondenpoep niet
op te ruimen; dat doet de gemeente wel. Het huidige systeem draagt dus bij aan een
grote overlast van hondenpoep;
^ Het niet zelf opruimen zorgt voor stinkende uitlaatveldjes en uitlaatroutes;
^ De controle op "illegale" honden laat zien dat een groot aantal hondenbezitters gratis
gebruik maken van de voorzieningen (in 2019, 150 honden);
^ De handhaving op overtredingen redelijk eenvoudig in te passen is binnen de
organisatie;
verzoekt het college:
1. Met het huidige systeem van hondenbelasting te stoppen;
2. Voor de controle en handhaving op overlast van honden(poep) binnen het cluster
handhaving medewerkers vrij te maken of het aantal medewerkers uit te breiden;
3. Het plaatsen van meer hondenpoepbakken op de uitlaatroutes en de hondenveldjes;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Uitbreiden muziekschool
10 november 2020
Lokaal Liberaal, Burgerpartij Veldhoven, D66, CDA en Senioren
Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
Programma
2.1.5. Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het voorstel van het college om de foyer van de muziekschool uit te breiden en
hiervoor C 650.000 beschikbaar te willen stellen;
overwegende dat:
^ We in Veldhoven voldoende andere gelegenheden hebben die in staat zijn grote
gezelschappen te ontvangen;
^ Samenwerking met bijvoorbeeld De Schalm voor de ontvangst van grotere
gezelschappen meer voor de hand ligt;
^ De muziekschool een instelling is voor muziekonderwijs en horeca niet voor hen een
basisvoorziening is;
^ De jaarlijkse extra lasten van de voorgestelde uitbreiding van C 39.000 nooit uit de
opbrengst van de horeca kunnen worden gedekt;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
De beoogde financiering van de uitbreiding van de foyer van de muziekschool ten bedrage
van C 650.000 te schrappen uit deze begroting;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Onroerende Zaak Belasting (OZB)
Datum
10 november 2020
Ingediend door
Lokaal Liberaal, VSA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
2.2.1 onder 1 Lokale heffingen 7 Onroerende zaakbelasting
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^

De concept programmabegroting voor 2021;

overwegende dat:
^ Het college opnieuw het voornemen heeft om de rekening voor de gemeentelijke
financiële tekorten neer te leggen bij de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;
^ De Veldhovense huiseigenaren en bedrijven over dit jaar reeds ruim 140Zo OZB
verhoging voor de kiezen hebben gekregen;
^ Dit de OZB verhoging was voor drie jaar (2020-2021 en 2023) die in een jaar (2020)
bij huiseigenaren en bedrijven in rekening is gebracht;
^ Het college nu toch weer een extra OZB verhoging van 50Zo per jaar plus daarbij de
jaarlijkse indexering van ongeveer 20Zo, totaal 70Zo extra dus per jaar voor de
komende vier jaar wil doorvoeren;
^ Hiermee de huiseigenaren en bedrijven nogmaals een extra OZB rekening krijgen
van over deze jaren gerekend ruim 25Z;
^ Lokaal Liberaal deze extra OZB verhoging ongehoord vindt en tevens in deze voor
velen al zeer zware (financiële) tijd onverantwoord voor hen die de rekening
gepresenteerd krijgen, de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
1. af te zien van de extra OZB verhoging voor de komende vier jaar van in totaal ruim
250Z0;
2. de dekking in de begroting hiervoor te vinden in onder andere het slanker maken
van de gemeentelijke organisatie;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Verhoging Toeristenbelasting
Datum
10 november 2020
Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven en Burgerpartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
2.2.1 onder 7 Lokale heffingen Z toeristenbelasting
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van:
^ Het voornemen van het college om per 2022 de toeristenbelasting met 500Zo te
verhogen;
overwegende dat:
^ We met een verhoging van het tarief voor toerismebelasting juist weer een sector
treffen die het vanwege alle Coronamaatregelen al moeilijk genoeg heeft, namelijk
de campings, hotels en bed en breakfastbedrijven;
4 De opbrengsten uit de toeristenbelasting slechts voor een heel klein gedeelte worden
ingezet voor bevordering van toerisme en recreatie in Veldhoven;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
De voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting per 2022 met 50oZo niet door te
voeren;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Wonen voor Veldhovense starters
10 november 2020
Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Burgerpartij
Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2021-2024
2.1.8 Volkshuisvesting
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van
4 Het voornemen zoals benoemd in doelstelling 4 (Starters) om in diverse projecten
woningen te bouwen voor starters;
overwegende dat:
^ Er voor starters in Veldhoven nog steeds weinig mogelijkheden zijn om een
starterswoning te kopen;
^ Tot op heden starterswoningen na doorverkoop op basis van de verkoopprijs niet
langer beschikbaar zijn voor nieuwe starters;
^ De behoefte aan blijvende starterswoningen onder de Veldhovense jongeren groot is;
^ Er mogelijkheden zijn om starterswoningen ook na doorverkoop als starterswoningen
te behouden;
verzoekt het college:
1. Samen met ontwikkelaars en woningcorporaties die actief zijn in Veldhoven een
systematiek te ontwikkelen waardoor starterswoningen bij doorverkoop opnieuw
beschikbaar zijn voor nieuwe starters;
2. Hiertoe ontwikkelaars en woningcorporaties bijvoorbeeld aansluiting te laten zoeken
bij bijvoorbeeld reeds langer beproefde koopgarantregeling van de Stichting Op
Maat;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Woonruimtetekort in Veldhoven
10 november 2020
Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Burgerpartij
Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2021-2024
2.1.8 Volkshuisvesting
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,
kennis genomen hebbend van
^ Doelstellingen 3 (woningcorporaties) en 5 (Woningbouwprogramma) van programma
volkshuisvesting;
overwegende dat:
^ De helft van de woningzoekenden bestaat uit 1 persoons of anderszins kleine
huishoudens;
^ We voor deze doelgroep woningzoekenden moeten kunnen voorzien in passende
woonruimte;
^ Er hiertoe in Veldhoven mogelijkheden zijn door bijvoorbeeld eengezinswoningen te
splitsen in twee zelfstandige wooneenheden;
verzoekt het college:
1. naast alle andere mogelijkheden om de woningbouw te bevorderen met partijen
waaronder de woningcorporaties om tafel te gaan om de mogelijkheden van
woningsplitsing van daarvoor in aanmerking komende eengezinswoningen te
bespreken;
2. de tot nu toe van gemeentewege aangehouden parkeernorm te heroverwegen
teneinde dit niet als belemmering voor woningsplitsing te laten bestaan;
en gaat over tot de orde van de dag.
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