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Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp

Leefbaarheid Citycentrum en Kromstraat

Datum

9 november 2021

Ingediend door

VVD

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma

2.1.3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De wens om de bezoekersaantallen in het Citycentrum en de Kromstraat verder te
doen toenemen;
^ Het toenemend koopgedrag via internet;

overwegende dat:
^ Bruisende winkelgebieden essentieel zijn voor een goed leef- en vestigingsklimaat;
^ Een toename van de bezoekersaantallen het risico van leegstand vermindert;
^ Activiteiten in het centrum een breder publiek kunnen trekken;
^ Activiteiten bijdragen aan de winkelbeleving;

Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Als stimulans een eenmalige bijdrage van C 5.000 per ondernemersvereniging te geven
om een door deze verenigingen nader te bepalen belevingsactiviteit te organiseren in
het Citycentrum en de Kromstraat.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp
Ondersteunen van Stichting GoClean Veldhoven
Datum
9 november 2021
VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ Dat er in Veldhoven vele vrijwilligers (ongeveer 180) actief zijn bij het opruimen van
zwerfafval en dat zij daarmee een gemeentetaak overnemen. Hoewel de gemeente
de Zwerfafvalpakkers faciliteert door de vereiste materialen (grijper, hesje,
vuilniszakring e.d.) in bruikleen te geven, heeft de Stichting GoClean Veldhoven
behoefte aan aanvullende financiële middelen voor onder meer het realiseren van
een prentenboek dat aan alle 4 tot 8 jarigen wordt uitgedeeld. Met het prentenboek
wordt bijgedragen aan de bewustwording en voorlichting onder de jeugd voor wat
betreft (het weggooien van) afval. Voorts wenst de Stichting voorlichting te geven op
scholen, verenigingen, winkeliers en bedrijven. Ook voor dat doel zijn financiële
middelen nodig;
^ Enkele Zwerfafvalpakkers maken bij het Zap'en gebruik van de applicatie Litterati.
Daarmee wordt de exacte locatie en het type zwerfafval vastgelegd. De hiermee
verzamelde data kunnen thans niet 1 op 1 worden uitgelezen door de gemeente. Dat
is een gemiste kans. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zich aansluit bij het
Zwerfafvalkompas. Met de door de Zap'ers verzamelde data kan vervolgens op
efficiënte wijze beleid worden gevoerd;
overwegende dat:
^ Het gewenst is de Stichting GoClean Veldhoven aanvullend te ondersteunen met een
geldbedrag van C 7.500,00 zodat de Stichting dat geldbedrag kan aanwenden ter
realisering van haar (statutaire) doelen. Op deze wijze kan de Stichting zich in
blijven zetten voor een schoner en gezonder leefklimaat in Veldhoven;
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Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Een eenmalig bedrag van C 7.500,00 beschikbaar te stellen aan Stichting GoClean
Veldhoven;
2. De gemeente sluit zich aan bij het Zwerfafvalkompas.
3. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp
Aanschaf speelattributen zwembad City Sport Veldhoven
Datum
9 november 2021
VVD, GBV
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ Doelstelling 9 van het programma Sport, cultuur en recreatie, paragraaf 2.1.5,
waarin de gemeente wil zorgen voor een afname van het percentage niet-sporters in
Veldhoven;

overwegende dat:
^ Veldhoven straks beschikt over een gloednieuw zwembad;
^ De gemeente het aantal actieve sporters wil laten toenemen;
^ De VVD de samenwerking van de politieke partijen in Veldhoven wil bevorderen door
de fractievoorzitters van alle partijen deze speelattributen te laten proberen of
testen;
^ Het hebben van speelattributen, zoals wipeout toestellen, ook een impuls kan geven
aan het aantal bezoekers van het zwembad;
Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Om een bedrag van C 10.000 ter beschikking te stellen zodat het zwembad City
Sport Veldhoven sportattributen, zoals wipeout toestellen, kan aanschaffen om het
zwemmen in het nieuwe zwembad aantrekkelijker te maken voor met name de
jeugdige zwemmers.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Verkorten doorlooptijd principeverzoeken woningbouw
Datum
9 november 2021
VVD, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
^ De lange doorlooptijden van aanvragen voor principeverzoeken voor woningbouw;
^ De ambtelijke capaciteit voor het sneller verwerken van de aanvragen tekortschiet
door het grote aantal aanvragen;
^ De houding van de gemeente verschuift van ’nee, tenzij' naar ’ja, mits';

overwegende dat:
^ De gemeente Veldhoven meer en sneller wil bouwen voor woningzoekenden;

verzoekt het college:
1. Mogelijkheden te onderzoeken en waar kan te implementeren om de aanvragers
delen van het proces over te laten nemen waarbij de gemeente de controlerende
taak uitvoert.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
De nieuwste laadtechnieken
Onderwerp
Datum
9 november 2021
GBV, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^
^

Het feit, dat er tegenwoordig naast de reguliere laadpaal ook andere oplossingen zijn
voor het laden van elektrische voertuigen
Daarbij gedacht kan worden aan een lantaarnpaal waaraan ook een elektrische auto
kan worden opgeladen

overwegende dat:
^ Veldhoven behoort tot de Brainportregio, waar innovaties hoog in het vaandel staan;
4 De allerlaatste innovaties zorgen voor ruimtebesparing en een beter ruimtelijk
straatbeeld;
4 Deze ook goed toepasbaar zijn in nieuwbouwwijken;
4 Er voor de gebruikers niets verandert

verzoekt het college:
4 In overleg te treden met onze vaste leverancier van laadpalen om te bezien of er
mogelijkheden zijn om (op korte termijn) de nieuwste laadtechnieken, bijvoorbeeld
in combinatie met lantaarnpalen, toe te passen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Ondersteuning veiligheidskosten gesubsidieerde evenementen
Datum
9 november 2021
GBV, VVD, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^
^

Het feit dat de (financiële) ondersteuning van gesubsidieerde evenementen in
bepaalde gevallen tekort lijkt te schieten;
Dat dit komt doordat organisatoren een steeds groter gedeelte van de hiervoor
ontvangen subsidie moeten besteden aan te nemen maatregelen op het gebied van
veiligheid. Bijvoorbeeld aan crowdmanagement, het plaatsen van camera's,
verkeersregelaars, beveiliging en ehbo.

overwegende dat:
^ Dit soort kosten hoog uit kunnen vallen en onvoldoende zijn meegenomen bij het
vaststellen van het huidige subsidieniveau;
^ De uitvoering van bepaalde gesubsidieerde evenementen hierdoor in de toekomst
mogelijk in het geding komt. Het gaat bijvoorbeeld om Cityfest, de Omloop der
Kempen, de jaarlijkse carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de
Oranjemarkt
verzoekt het college:
1. Te onderzoeken in welke gevallen het voortbestaan van bepaalde gesubsidieerde
evenementen door hoge veiligheidskosten gevaar loopt;
2. Om per geval waarbij dit probleem optreedt te zoeken naar een maatwerkoplossing,
zodat het voortbestaan van het evenement niet in gevaar komt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Datum
Ingediend door
Naar aanleiding van
Programma

Veldwijzer
9 november 2021
GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
2.1.6 Sociaal domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november
2021,
kennis genomen hebbend van:
^
^
^

Het feit dat Veldwijzer sinds kort in het voormalig gebouw van de Parasol aan de
Sterrenlaan 15 is gevestigd.
Dat Veldwijzer het loket is voor Bureau Sociaal Raadslieden, Stichting Leergeld, de
Voedselbank en de gemeente Veldhoven.
Dat SWOVE en Cordaad binnenkort ook gevestigd zijn in dit gebouw.

overwegende dat:
^ GBV vanuit haar rol als volksvertegenwoordiger opmerkt dat Veldwijzer nog
onbekend is bij veel Veldhovenaren;
^ Het van groot belang is dat de Veldhovense burger de weg weet naar dit loket
zodat er zoveel mogelijk burgers geholpen worden. Mogelijke problemen worden
zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgepakt;
^ Dit niet alleen belangrijk is voor cliënten van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet
en schulddienstverlening, maar voor alle Veldhovenaren;
^ De verantwoordelijkheid voor het vergroten van de bekendheid van Veldwijzer
primair bij partijen zelf ligt, met coördinatie vanuit BSR, en de gemeente een
ondersteunende rol heeft hierbij;
verzoekt het college:
^ Een actievere rol aan te nemen bij het vergroten van de bekendheid van
Veldwijzer onder Veldhovenaren en met de betrokken partijen afspraken te maken
over de mate waarin de bekendheid van Veldwijzer vergroot wordt in 2022 en op
welke wijze dit bereikt wordt.
^ De gemeenteraad eind 2022 te informeren welke acties hierop ingezet zijn.
♦

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Onderwerp
Aanhoudende rattenoverlast
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, CDA, D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De unaniem aangenomen motie rattenoverlast aanpakken d.d. 12 november 2019 bij
de behandeling van de begroting 2020;
^ Het feit dat ratten de volksgezondheid kunnen schaden;
^ Het feit dat de bestrijding van rattenoverlast vanouds een gedeelde
verantwoordelijkheid was van de gemeente en haar inwoners;

overwegende dat:
^ De huidige inzet onvoldoende effectief is;
^ Overlast van ratten nog steeds toeneemt, blijkt via Social Media;
^ VSA het rattenprobleem als een gezamenlijk probleem ziet;
^ Er bij burgers nog steeds ervaring en deskundigheid ontbreekt om ratten effectief te
bestrijden;
^ Ratten geen onderscheid maken tussen verblijven op openbaar of particulier terrein;

verzoekt het college:
1. Om een hogere en resultaatgerichtere inzet tot actief informeren, voorlichten en
ondersteunen van Veldhovense inwoners en ondernemers om het rattenprobleem
aan te pakken en te voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Onderwerp
Achteraf afval scheiden
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu ^ doelstelling 3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De unaniem aangenomen motie achteraf afval scheiden d.d. 12 november 2019 bij
de behandeling van de begroting 2020;
^ Praktijkvoorbeelden van gemeenten waar achteraf scheiden van afval goedkoper is
en meer schone grondstoffen oplevert;
^ Het afval scheiden voor veel huishoudens een belasting is; alles in 1 bak is
makkelijker;
^ Afval scheiden door de Veldhovense inwoner niet meer beloond wordt;

overwegende dat:
^ Veldhoven een voortrekkersrol moet hebben op duurzaamheid in de regio;
^ Veldhoven een belangrijke innovator zou moeten zijn op het gebied van afval
scheiden binnen Brainport;
^ VSA een voorstander is van duurzaam scheiden van afval en zo meer schone en
hoogwaardige grondstoffen oplevert;
^ VSA het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk burgers meedoen;
^ Achteraf scheiden van afval steeds goedkoper wordt;
^ Plannen voor een mega fabriek voor afvalscheiding in onze regio worden uitgewerkt:
Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Meierijstad, Den Bosch, Oss en
de provincie Noord-Brabant;
^ Veldhoven niet meedoet;

verzoekt het college:
1. Om aan te sluiten bij het megafabriek initiatief en over te gaan tot achteraf scheiden
van het Veldhovense afval, met als reden dat dit effectiever en goedkoper is en ook
meer schone grondstoffen oplevert.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Regie bij bouwen
Datum
9 november 2021
VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ Veldhoven groeit naar een gemeente met 50.000 inwoners en zo'n 35.000 tot 40.000
banen;
^ De bouwversnelling die gaande is;

overwegende dat:
^ Er opnieuw extra aandacht nodig blijft voor de woningnood;
^ Er nog altijd een groot tekort is aan betaalbare woningen voor alle doelgroepen en
dat dit de komende jaren nog zo zal zijn;
^ VSA van mening is dat naast regionale afspraken de gemeente ook zelf meer regie
kan nemen;

verzoekt het college:
1. De regie te nemen door voor verschillende doelgroepen een bouwplan te ontwikkelen
en dan een uitvoerende partij erbij te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

Onderwerp
Groenbeheer (of biodiversiteit)
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie + doelstelling 1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2022-2025;
^ Dat er in 2022 10.000 vierkante meter groen en gazon zal worden aangelegd voor
meer biodiversiteit;

overwegende dat:
^ Het belangrijk is dat Veldhoven groen blijft;
^ Het aantal bomen in Veldhoven nooit mag afnemen;
^ Het omvormen van groen naar gras een verarming van biodiversiteit is;
^ Dit heeft ook een verarming van het straatbeeld tot gevolg;
^ 10.000 vierkante meter minder is dan twee voetbalvelden;

verzoekt het college:
1. De ambitie beduidend te verhogen met als resultaat vele malen meer biodiversiteit
binnen onze gemeentelijke grenzen. Voor iedereen zichtbaar en door de raad te
controleren door een jaarlijkse rapportage.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Evenementen en een goed leefklimaat
Datum
9 november 2021
PvdA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie, taakveld 3 evenementen

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
^ het zomerse evenement Lounge at the Park, in lijn met de bepalingen in het
gemeentelijke evenementenbeleid gedurende een aantal weekenden gehouden aan
de Europalaan;
^ de, als gevolg van Covid-19, korte termijn tussen publicatie vooraf en de
bezwaartermijnen, het maken van bezwaar tegen deze editie weinig zin had;
♦ de overlast voor omwonenden, van wie een zestal daarover klachten indiende;
♦ bewoners aangeven dat aanpassing van geluidsniveaus enkel gebeurde op het
moment van meten;
^ het feit dat in de uitvoeringsnota evenementenbeleid voor het Meiveld (Cityfest) en
d'Ekker (Beach event) uitzonderingen worden gemaakt voor de geluidsnormen.
^ Er geen uitzondering geldt voor het terrein aan de Europalaan;

overwegende dat:
^ Veldhovenaren voldoende mogelijkheden moeten hebben voor ontspanning en
verbinding;
^ evenementen als deze daar een goed ’middel' voor zijn;
^ deze ook te verdragen moeten zijn voor de omwonenden;
^ we toe moeten naar een situatie die rekening houdt met de belangen van
omwonenden, bezoekers en organisatoren van evenementen;
^ de coronatijd het lastiger maakte om lange termijnplannen te maken;
^ in het evenementenbeleid enkel boetes staan voor overlastbezorgers en
voedselveiligheid;
^ het de bevoegdheid van het college is om evenementen al dan niet toe te staan;
^ de raad een controlerende taak heeft;

PvdA

Veldhoven

verzoekt het college:
1. Het beleid vanaf heden strikt te handhaven (o.a. de bezwaartermijnen en de
geluidsnormen)
2. Bij herijking van het evenementenbeleid deze voor te leggen aan de raad, rekening
houdend met bovenstaande

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Evaluatie minimaregelingen
Datum
9 november 2021
PvdA, GBV, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.6: Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
^ de programmabegroting 2022;
^ het huidige minimabeleid van de gemeente Veldhoven;
^ het maximale inkomen van 1100Zo van de bijstandsnorm voor bijzondere bijstand;
^ de percentages voor bijzondere bijstand in buurgemeenten;
^ CBS-onderzoeken (2019) die een gemiddelde stijging in uitkeringen in de bijzondere
bijstand laten zien onder Nederlandse gemeenten;
^ dat het gemiddelde inkomen voor huishoudens met een laag inkomen 1170Zo van de
bijstandsnorm is volgens de inventarisatie armoedebeleid van de G27-gemeenten;
overwegende dat:
^ enkele regiogemeenten een hoger percentage van de bijstandsnorm (115 of 1200Zo)
hanteren dan Veldhoven en zo een grotere doelgroep kunnen ondersteunen;
^ incidentele en vaak onverwachte kosten bij huishoudens met een laag inkomen niet
moeten leiden tot (extra) schulden;
^ onze gemeente met een hoger percentage van de bijstandsnorm de landelijke trend
voor hogere uitgaven bijzondere bijstand volgt en huishoudens met een laag
inkomen zo meer armslag geeft;
verzoekt het college:
^ de huidige uitwerking van de bijzondere bijstand te evalueren met als specifieke
vraag of de huidige 1100Zo van de bijstandsnorm toereikend is voor huishoudens met
lage inkomens;
♦ te onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van een verhoging van het maximum
inkomen voor de bijzondere bijstand van 1100Zo naar 1200Zo, zowel financieel (wat
kost dit?), maar vooral ook maatschappelijk (wat betekent dit voor de mogelijkheid
om mee te doen in de maatschappij voor huishoudens met bijzondere bijstand?);
^ de uitkomsten van dit onderzoek, voorafgaand aan de kadernota 2022, aan de Raad
aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
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Deelname Schone Lucht Akkoord
Datum
9 november 2021
PvdA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen/ Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7: Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
^ het door Rijk, provincies en gemeenten opgestelde Schone Lucht Akkoord;
^ het doel van dit akkoord: de permanente verbetering van de luchtkwaliteit, met een
gezondheidswinst van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016;
^ het feit dat de gemeente Veldhoven dit akkoord nog niet heeft ondertekend;
overwegende dat:
^ Veldhoven tegen Eindhoven Airport aan ligt, wat zorgt voor luchtvervuiling in de
vorm van fijnstof;
^ een goede luchtkwaliteit essentieel is voor een gezond leefklimaat en vervuilde lucht
het tegenovergestelde veroorzaakt;
^ tekenen van het Schone Lucht Akkoord een helder doel stelt voor de verbetering van
de luchtkwaliteit en uit het akkoord voortvloeiende acties hieraan kunnen bijdragen;
verzoekt het college:
1. Het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, zo mogelijk met de buurgemeenten;
2. Financiering voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord gezamenlijk met
regiogemeenten aan te vragen bij het Rijk.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Ontwikkelen digitale agenda
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VSA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.0
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ de programmabegroting 2022-2025 en de beantwoording van de technische vragen,
^ het rapport "Raad weten met digitalisering" van het Rathenau Instituut,
overwegende dat:
^ digitalisering kansen biedt voor efficiënte en effectieve dienstverlening,
^ digitale technologie een rol kan spelen in het realiseren van ambities die nu mede
door het tekort aan formatieplaatsen niet waargemaakt worden,
^ het uitgangspunt dat informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden
aangeboden op een toegankelijke en transparante werkwijze, vraagt om een visie op
hoogwaardige digitale informatievoorziening,
^ er geleerd kan worden van andere gemeenten waar digitale technologie succesvol
wordt ingezet met betrokkenheid van de raad,
^ digitale technologie ook leidt tot te adresseren vragen en bedreigingen, zoals het
ethisch gebruik van algoritmes en bescherming van (persoons)gegevens,
^ digitale technologie en de maatschappelijke gevolgen daarvan nog nauwelijks
onderwerp zijn in de begroting en in de raad,
^ de raad democratische besluitvorming wenst over de kaders voor inzet van data en
digitale technologie,

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. Aan de doelstelling in paragraaf 2.1.0 Bestuur en ondersteuning een doelstelling
'Digitale agenda' toe te voegen met als opgave: 'ontwikkelen van een digitale
agenda waaruit blijkt waar we als gemeente staan als het gaat om de inzet van
digitale technologie (0-meting) en een visie op waar we wíllen staan in 2025 ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen' en te bekostigen uit de algemene
reserve.
en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Datum
Ingediend door

Toevoegen Uitgangspunt levensloopbestendig bouwen aan Woonvisie
9 november 2021
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.8 Doelstelling 4
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De intenties die de gemeente heeft uitgesproken in de paragraaf woningbouw (p. 63
ev.),
^ De ambitie die daarin is uitgesproken om in 2022 een nieuwe woonvisie vast te
stellen,
^ Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting 2022-2025, in
paragraaf 2.1.8 - blz. 66, bij doelstelling 4, om daarbij een 6-tal uitgangspunten in
ieder geval te formuleren,
overwegende dat:
^ Er een tekort bestaat aan woningen voor alle categorieën inwoners,
4 Daarvoor levensloopbestendig bouwen nodig is,
4 Woningbouwcorporaties dit als uitgangspunt al hanteren,
4 Dit richting de toekomst de doorstroming op de woningmarkt faciliteert,

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
Aan de paragraaf "De Woonvisie wordt in ieder geval gebaseerd op:" in de
programmabegroting 2022 op pagina 66 toe te voegen:
Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt."
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp

Bescherming van de Veldhovense woningmarkt door invoering
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandeling van de programmabegroting 2022
2.1.8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ de Programmabegroting 2022,
^ de constatering van het college in het hoofdkader van paragraaf 2.1.8 dat de vraag
naar betaalbare woningen in het SGE en dus ook in Veldhoven groot is, maar dat het
aanbod laag en de prijs hoog is,
overwegende dat:
^ een betaalbare, passende woning voor veel mensen niet is weggelegd in Veldhoven,
^ in stedelijke gebieden inmiddels 25 - 330Zo van de woningen in het goedkope en
middensegment wordt opgekocht door beleggers,
^ deze woningen meestal terugkomen op de markt voor hoge huurprijzen,
^ deze ontwikkeling zeer ten nadele is van kopers in het lage en middensegment,
^ deze ontwikkeling ten nadele kan zijn van de sociale cohesie in wijken,
^ vanwege bovengeschetste ontwikkelingen de nationale overheid twee instrumenten
ter beschikking heeft gesteld aan gemeenten om de lokale woningmarkt te
beschermen, te weten de zelfbewoningsplicht (nieuwbouw) en per 1/1/2022 de
opkoopbescherming (bestaande bouw),
^ de nationale overheid de nodige uitzonderingscriteria heeft aangegeven, zodat de
regelingen niet nadelig zijn voor bijvoorbeeld ouders die voor hun kinderen een huis
kopen en aan hen verhuren,
^ buurgemeenten zoals Eindhoven zelfbewoningsplicht al inzetten en aankondigen ook
opkoopbescherming in te gaan voeren,
^ een waterbed-effect kan optreden doordat beleggers uitwijken naar
(buur)gemeenten waar beschermende maatregelen voor de woningmarkt niet
genomen worden,
^ daarmee Veldhoven het risico loopt dat de druk op de woningmarkt nog verder
toeneemt,
^ het college bij de beantwoording van de artikel 42 vragen van D66 over dit
onderwerp weliswaar aangeeft geen noodzaak te zien om bescherming van de
Veldhovense woningmarkt op korte termijn te onderzoeken, laat staan in te voeren,
^ het college in diezelfde beantwoording tegelijkertijd aangeeft dat het uiteindelijk aan
de gemeenteraad is om de afweging te maken of bescherming noodzakelijk is,
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verzoekt het college:
^ om aan de gemeenteraad een voorstel te doen toekomen waarin de invoering van de
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in Veldhoven wordt uitgewerkt,
^ dit binnen afzienbare termijn te doen, zodat beide beschermende maatregelen zo
snel mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving over
opkoopbescherming genomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp

Faciliteren gezamenlijk initiatief en regierol van drie culturele
instellingen
Datum
9 november 2021
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Ingediend door
Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandeling van de programmabegroting 2022
Programma
2.1.5. Sport, cultuur en recreatie

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ de Programmabegroting 2022,
^ het voornemen om in 2023 een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening op
te leveren,
^ de ontwikkeling van een visie op de toekomstige functie en inrichting van het
Citycentrum,
overwegende dat:
^ de bibliotheek een basisvoorziening binnen onze gemeente en onze gemeenschap is,
waar mensen bij elkaar komen voor ontmoeting, kennis en cultuur,
^ de bibliotheek al jarenlang stilstaat in haar ontwikkeling, omdat zij in afwachting is
van een visie op huisvesting en daar onlosmakelijk mee verbonden een visie op een
inhoudelijke koers,
^ deze status quo zeer onwenselijk is, zowel voor de gebruikers als de werknemers
van de bibliotheek,
^ in het vacuüm dat is ontstaan een initiatief is opgestart waarbij drie culturele
instellingen (bibliotheek, theater en museum) de handen ineenslaan om een
oplossing te vinden voor huisvestingsvraagstukken, maar zeker ook cultureel
inhoudelijke vraagstukken,
^ de drie culturele partners zich niet kunnen en willen neerleggen bij de lange periode
die de gemeente aangeeft nodig te hebben om tot een visie te komen,
^ hun initiatief naadloos aansluit bij de bredere ontwikkeling van de aanpak van het
Citycentrum en wordt afgestemd met het Centrum Ontwikkelings Programma,
^ de drie culturele partners al constructief in overleg zijn met stakeholders in de
Brainport Regio en binnen de Veldhovense gemeenschap,
^ het goed is dat de culturele partners elkaars complementariteit willen benutten en
open staan om deze te versterken door het betrekken van meer partners (cultureel
en commercieel),
^ de eerste presentatie van de denkrichting en de stevige regierol die de drie culturele
partners pakken, blijk geeft van initiatief, ambitie en realiteitszin,
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verzoekt het college:
^ de drie culturele instellingen te faciliteren bij de ontwikkeling van hun visie op een
brede doorontwikkeling en inpassing van cultuur (zowel inhoudelijk, als facilitair in
de vorm van integrale, multi-inzetbare huisvesting) in Veldhoven in het algemeen,
en in het Citycentrum in het bijzonder.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Instellen van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal'
Datum
9 november 2021
D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL
Ingediend door
Naar aanleiding van Raadsbehandeling Programmabegroting 2022
2.1.0. Programmaplan - Bestuur en ondersteuning - Hoofdkader
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ de Programmabegroting 2022,
^ de opgave die het college zich onder paragraaf 2.1.0 stelt om als het gaat om
communicatie 'in alle gevallen rekening te houden met inwoners die niet over digitale
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners',
overwegende dat:
^ elke inwoner van Veldhoven in staat moet zijn om de communicatie met de
gemeente en andere officiële instanties te begrijpen;
^ overheidscommunicatie en communicatie door andere officiële instanties door veel
inwoners echter wordt ervaren als moeilijk te doorgronden;
^ de gemeente Veldhoven in de begroting 2022 aangeeft zich bewust te zijn van de
problemen die grote groepen mensen hebben met het begrijpen van informatie
afkomstig van de gemeente;
^ op grond daarvan aankondigt acties te ontplooien om de toegankelijkheid en
leesbaarheid van informatie te vergroten;
^ er tegelijkertijd begrip is voor het feit dat het voor ambtenaren en beleidsmakers
binnen andere officiële instanties niet altijd eenvoudig is om beleidstaal om te
vormen tot ’klare taal', die iedereen begrijpt;
^ onze gemeenteraad in de persoon van BPV-raadslid Rien Luijkx een grote
voorvechter voor klare taal binnen de gelederen had;
^ Rien Luijkx als raadslid geen kans voorbij liet gaan om ambtenaren, beleidsmakers
van andere officiële instanties, college en raad te wijzen op het belang van gebruik
van taalniveau B1, dat door de meeste inwoners van Veldhoven goed begrepen kan
worden;
^ hij deze aansporingen altijd op positieve wijze deed;
^ Rien Luijkx ons helaas dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is;
^ De raad hem willen eren, door de belangrijke zaak waar hij voor stond, te weten
heldere communicatie in begrijpelijke taal;
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verzoekt het college:
^ om over te gaan tot invoering van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal', een
aanmoedigingsprijs voor Veldhovense ambtenaren en beleidsmakers binnen andere
officiële instanties in onze gemeente, die klare taal schrijven en/of spreken;
4 binnen afzienbare tijd een commissie in het leven te roepen die de verdere
uitwerking van deze prijs ter hand neemt;
4 en alles in het werk te stellen om de bokaal in 2022 voor het eerst uit te kunnen
reiken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Jeugdoverlast
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programmanummer 2.1.1
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De tabel op bladzijde 23 van de Programmabegroting over jeugdoverlast;
overwegende dat:
^ De jeugd zich belemmerd heeft gevoeld en zijn emoties en frustraties heeft
geuit door de coronamaatregelen;
^ Dat de jeugd elkaar tijdens de lockdown periodes toch heeft opgezocht in het
openbaar gebied en in thuissituaties;
^ De overlast hierdoor meer zichtbaar was en eerder ervaren werd, waardoor
meer meldingen werden gedaan;
^ Het aantal meldingen in 2020 hierdoor uitzonderlijk hoog was; (context was
geheel anders door corona)
^ Er steeds minder beperkingen zijn en er steeds meer terug gegaan wordt naar
het ’nieuwe normaal';
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "Aantal incidenten jeugdoverlast met 10oZo verminderen t.o.v. 2020
(2020: 298)" te veranderen naar "Aantal incidenten jeugdoverlast terug te
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)".

en gaat over tot de orde van de dag (en gaat verder met de vergadering).
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Onderwerp
WOB-verzoeken
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programmanummer 2.1.0
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De tekst op bladzijde 17 over capaciteitsuitbreiding Juridische zaken;
overwegende dat:
^ Het woord "mondiger" een negatieve indruk geeft over de inwoners;
^ Inwoners die een WOB-verzoek indienen hiermee gewoon hun rechten
uitvoeren;
^ In een aantal woningbouwprojecten samenspraak ontbreekt;
^ Weinig transparant bestuurscultuur is;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat
burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal
woningbouwprojecten." te veranderen naar "De toename van het aantal WOBverzoeken komt o.a. doordat burgers steeds meer betrokken en kritischer
worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten".

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Capaciteit uitbreiding met mensen met een uitkering
Datum
9 november 2021
BurgerPartij Veldhoven, VSA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's, personele uitbreiding

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ Dat in de Programmabegroting 2022 staat dat uit een analyse van de
personeelscapaciteit blijkt dat er in de komende jaren behoefte is aan uitbreiding van 50
fte's;
overwegende dat:
^ In Veldhoven een groot aantal mensen woonachtig is (werkzoekenden) die een uitkering
ontvangt;
^ Hieronder mogelijk ook mensen zijn die geschikt zijn om een toekomstige vacature bij de
gemeente in te vullen;
^ Op deze manier het mes aan twee kanten snijdt;
^ De gemeente een voorbeeld functie heeft;
verzoekt het college:
1. Om eerst, waar mogelijk, de gemeentelijke vacatures op te vullen met mensen die een
uitkering ontvangen.
2. Mensen die een uitkering ontvangen, waar mogelijk, om te scholen om deze vacatures op
te vullen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Cijfers/aantallen bij meetindicatoren
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VVD, GBV, VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2022;
overwegende dat:
^ Er bijna nergens cijfers en/of aantallen vermeld staan die bij de meetindicatoren horen;
Een voorbeeld hiervan is: 'actueel laadpalenbeleid' (pagina 57). De meetindicator is
'groei van het aantal openbare laadpalen' maar staat er verder geen cijfer t.o.v.
waarvan.
Nog een voorbeeld hiervan is: 'schulddienstverlening' (pagina 51). De doel is een
Toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente
t.o.v. 2020' maar er staat geen aantal van 2020 bij.
^ Inzicht in deze cijfers en/of aantallen belangrijk is voor de controlerende rol van de raad;
^ De cijfers en/of aantallen moeilijk te raadplegen zijn omdat ze over verschillende nota's
verspreid zijn;
verzoekt het college:
1. In de komende begrotingen, bij doelen en activiteiten, de laatst bekende gerealiseerde
cijfers en/of aantallen te vermelden die bij de meetindicatoren horen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Zienswijzen op bestemmingsplannen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
8, paragraaf 2.1.8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ Steeds meer zienswijzen op bestemmingsplannen worden ingediend;
overwegende dat:
^ Samenspraak processen nog verder ontwikkeld moeten worden;
^ Zienswijzen vaak een emotionele lading hebben;
^ Zienswijzen vaak juridisch niet gegrond zijn;
^ Het ambtelijk apparaat overbelast raakt;
^ Het uitzoeken en beantwoorden van zienswijzen veel tijd en geld kost;
verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken of er een online wegwijzer kan worden ontwikkeld zodat indieners
weten wat ze moeten doen en al op voorhand kunnen zien of het nut heeft om een
zienswijze in te dienen.
2. Bij dit onderzoek mee te nemen de mogelijkheid om de zienswijze online in te dienen via
een link op het desbetreffende plan en dat de indiener automatisch een bericht van
ontvangst krijgt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Lokaal Liberaal, BurgerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.2.1 onder 1 Lokale heffingen, onroerend zaak belasting
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De concept Programmabegroting 2022-2025,
^ De Programmabegroting 2020-2023;
^ De Programmabegroting 2021-2024;
overwegende dat:
^ het college de laatste jaren jaarlijks de rekening voor de gemeentelijke financiële
tekorten neerlegt bij de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;
^ de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven over het jaar 2020 al 140Zo OZB
verhoging voor de kiezen hebben gekregen;
^ dit de verhoging was voor drie jaar, in één jaar in rekening gebracht bij de
huiseigenaren en bedrijven;
^ het college toch weer een extra OZB verhoging van ruim 50Zo per jaar voor de
komende jaren wil doorvoeren;
♦ hiermee de huiseigenaren en bedrijven voor de jaren 2022-2024 een extra OZB
rekening krijgen van bijna 190Zo;
^ Lokaal Liberaal deze extra OZB verhoging ongehoord en ongepast vindt voor de
Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. Af te zien van de extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting voor het
komende jaar 2022.
2. De dekking in de begroting hiervoor te vinden in onder andere het niet of gedeeltelijk
realiseren van de voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke organisatie in 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Uitbreiding ambtelijke organisatie met 23 formatieplaatsen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Lokaal Liberaal, VSA, BurgerPartij Veldhoven,
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's (uitbreiding personeel)
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
overwegende dat:
^ Een goed gedocumenteerde onderbouwing van de voorgenomen uitbreiding met 23
formatieplaatsen in 2022 en van de capaciteitsbehoefte van nóg ongeveer 27
formatieplaatsen, in totaal dus ongeveer 50 formatieplaatsen, ontbreekt;
^ Met deze uitbreiding met 23 formatieplaatsen de gemeentebegroting structureel
jaarlijks met 2 miljoen euro wordt verzwaard;
^ Lokaal Liberaal op de onderbouwing van de noodzaak tot uitbreiding reeds meerdere
malen bij het college heeft aangedrongen, maar deze tot op heden niet heeft
ontvangen;
^ De heroriëntatie op taken die de gemeente uitvoert, de werkwijzen en de middelen
die daarvoor nodig zijn vraagt, zo geeft het college aan, meer tijd;
^ Het college daarnaast heeft aangegeven niet over het eigen graf te willen regeren;
^ Bij de algemene beschouwingen de laatste jaren zowel Lokaal Liberaal maar ook de
VVD en GBV zich hebben uitgesproken voorstander te zijn van een slanke overheid;
^ Het nu tijd is geworden aan de vormgeving van een slanke overheid uitvoering te
geven;
4 De beoogde uitbreiding van 50 formatieplaatsen op de reeds aanwezige ambtelijke
formatie volslank in plaats van slank impliceert;
4 de nadere analyse en onderbouwing met belangstelling tegemoet wordt gezien.
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke formatieplaatsen met ongeveer 50
FTE, waarvan er in 2022 reeds 23 zouden moeten worden ingevuld, vooralsnog uit
deze concept begroting te halen.
2. Hierop pas dan terug te komen als een nadere analyse en goed gedocumenteerde
onderbouwing van de gewenste personele uitbreiding beschikbaar is.
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Beleidsnota senioren
Datum
8 november 2021
SENIOREN VELDHOVEN
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
Programma
2.1.6 Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De programmabegroting 2022, in het bijzonder 2.1.6 Sociaal Domein
4 Het vastgestelde Lokaal ouderenbeleid 2008-2012 bij raadsbesluit 08.016
overwegende dat:
4 Veel gemeenten in Nederland hebben een ouderen/senioren nota in welke vorm dan
ook;
4 Er vele vitale senioren wonen in onze mooie gemeente;
4 Dat deze groep mensen in deze gemeente vergeten worden daar er geen enkele
senioren nota meer is geweest sinds de regeerperiode 2008 - 2012;

verzoekt het college:
4 Om een senioren nota op te stellen, waarbij men er van uitgaat van het feit dat veel
vitale senioren in onze gemeente wonen, dit door of de eigen ambtenaren en of door
een bureau dat daar in is gespecialiseerd;
4 We vanuit een nieuwe nota beter en doelgerichter aanpak kunnen formuleren.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Onderwerp
Versterken positie Veldhovense wijken
Datum
9 november 2021
VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.0 Bestuur en organisatie ŭ 2.1.6 Sociaal domein ± doelstelling 1 ŭ 4
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
^ De Programmabegroting 2022-2025;
^ Het starten van het project 'Burgerparticipatie' (spoor 2) in 2022 (pag 15) dat wordt
uitgevoerd samen met inwoners, instellingen en ondernemers;
^ De toezegging van de evaluatie van het samenspraakproces;
overwegende dat:
4 VSA het belangrijk vindt dat het gemeentelijk bestuur op de hoogte is van de
behoeften van de inwoners en met inwoners in contact wil staan. We denken met
name aan: toenemende vergrijzing, stijging van problemen onder jongeren, de
schakelpositie van de wijken en wijkplatforms;
verzoekt het college:
1. De raad te informeren, aangezien zij een controlerende taak heeft, zodra de
evaluaties die samenspraakregisseurs met deelnemers aan spoor 2 zijn doorlopen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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