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In de extra raadsavond van 12 juni vergaderde de gemeenteraad 
van Veldhoven o.a. over de coalitiewijziging, de kiosk bij de kin
derboerderij en de tijdelijke huisvestingslocaties voor statushou
ders. Daarnaast benoemde de raad Ad van den Oever tot nieuwe 
wethouder en trad Jean-Pierre Kaspers als lid toe tot de raad.

Met ‘Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de raads
vergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist in op
dracht van de gemeente.

Verbijstering en schaamte. Deze woorden vielen wel het vaakst in de emotievolle raadsvergadering 
van 12 juni, waarbij een volle raadstribune getuige was van een nooit eerder in Veldhoven vertoon
de breuk in de coalitie. GBV en D66 lieten op 23 mei coalitiepartner VSA vallen en gaan sindsdien 
verder met de VVD, die in de persoon van Ad van den Oever ook de vierde wethouder levert. Een 
krappe meerderheid van 14 tegen 13 raadszetels voor de nieuwe coalitiepartners resteert.

De breuk in de coalitie leidde tot 
ruim een uur verhitte discussie. 
Bij VSA, voormalig coalitiepart
ner en de grootste fractie in de 
raad, was de verbijstering tast
baar. Fractievoorzitter Ab Hof
man excuseerde zich zelfs naar 
de burger. "Dit verdient Veld
hoven niet." Hij zei zich ‘bele
digd' te voelen door zijn voor
malige coalitiegenoten GBV en 
D66, waarmee hij altijd goed 
en vertrouwelijk heeft kunnen 
samenwerken. VSA-fractiege- 
note Karin Gielis nam de woor
den ‘overspel en bedrog' in de 
mond.

Liefst drie VSA-woordvoerders 
verklaarden dat zij volledig ver
rast waren door de breuk met 
GBV en D66. "Wij werken du
aal, met strikt gescheiden taken 
van college en raad, en zijn dus 
soms ook kritisch op onze wet
houders. Vanwege onze kriti
sche houding in het dossier rond 
de muziekschool, dreigden op 
15 mei in een besloten coalitie- 
overleg twee wethouders hun 
portefeuille neer te leggen. En 
vervolgens worden wij zonder 
verdere dialoog buitenspel ge
zet. Dat noem ik achterkamer- 
tjes-politiek, die kennelijk de 
opmaat is naar de raadsverkie
zingen van 2018", fulmineerde 
Hofman geëmotioneerd.

'DE WIL ONTBRAK BIJ VSA'
GBV-fractievoorzitter Gerard 
Jonkers (met twee wethouders 
in het college) had uiteraard een 
heel andere visie op de breuk 
in de coalitie. "Voor de GBV is 
het belangrijk dat in een coalitie 
wederzijds vertrouwen in vol
doende mate aanwezig is. In dat 
bewuste coalitie-overleg op 15 
mei werden wij onaangenaam 
verrast door de houding van 
VSA in een drietal belangrijke 
dossiers; tijdelijke huisvestinglo-

caties, kiosk bij kinderboerderij, 
en verbouwing bibliotheek voor 
de muziekschool. Wij vonden 
dat de wil ontbrak bij VSA om er 
samen uit te komen. Dat werd 
vooral duidelijk toen de kiosk 
bij de kinderboerderij ter sprake 
kwam. Overleg hierover werd 
door VSA geweigerd. Zo ga 
je niet als coalitiepartners met 
elkaar om en het vertrouwen 
wordt dan fors beschadigd."

Jonkers noemde uiteindelijk 
niet de drie dossiers, maar het 
gebrek aan vertrouwen in het 
voortzetten van de samenwer
king, als hoofdoorzaak van de 
breuk. Coalitiepartner D66 beti
telde bij monde van fractievoor
zitter Ingrid Hartlief de houding 
van VSA in het bewuste overleg 
als ‘onverschillig'. "Om toch 
een meerderheid te vinden op 
de drie dossiers zijn we gaan 
praten met de VVD. Ik ben ze
ker niet trots op de hele gang 
van zaken, maar deze uitkomst 
is het beste voor Veldhoven."

VVD:
LIEVER MEE AAN HET STUUR
Vanzelfsprekend waren de ogen 
het meest gericht op de onver
wachte nieuwkomer in de coa
litie, de VVD. Fractievoorzitter 
Daan de Kort maakte echter 
weinig woorden vuil aan de 
ommezwaai van zijn partij van 
oppositie naar coalitie. "We 
hebben drie jaar lang op de 
achterbank van de auto meege
reden zonder dat we de richting 
konden meebepalen. Toen ons 
duidelijk werd dat verschillende 
bestuurders elk een andere weg 
wensten, hebben wij onze ver
antwoordelijkheid genomen 
en hebben we op de voorbank 
plaatsgenomen. Nu kunnen we 
voor onze achterban belangrij
ke punten realiseren."
Herman Kootkar (Samenwer

kend Veldhoven) vindt dat de 
handelswijze van de coalitie
partijen inbreuk heeft gemaakt 
op het onderlinge vertrouwen 
in de raad. Hij herinnerde zijn 
voormalige oppositiegenoot 
VVD aan het zogeheten ‘niet- 
coalitieprogramma', direct na 
de verkiezingen van 2014 ge
schreven door de vier geza
menlijke oppositiepartijen VVD, 
CDA, PvdA en Samenwerkend 
Veldhoven. "Dit programma 
dat u steunde staat op punten 
haaks op het programma van 
de coalitie dat u nu steunt. Hoe 
kan dat? Hebt u al uw stand
punten van toen nu onder tafel 
geveegd?" Daan de Kort: "We 
hebben hier al eerder afstand 
van genomen om meer onze 
eigen koers te kunnen varen."

Gerard Slegers (CDA) had geen 
goed woord over voor de part
nerruil binnen de coalitie. "Ik 
vind het beschamend voor de 
raad hoe er nu met elkaar is 
omgegaan. De integriteit van 
de raad is hiermee aangetast. 
Dit doet me erg zeer." Zo dacht 
Jeroen Rooijakkers (PvdA) er 
ook over. "Te triest voor woor
den dat we zó in Veldhoven 
met elkaar omgaan. Dit is niet 
professioneel, we maken ons 
belachelijk. Verschil van mening 
op dossiers ís juist politiek! Als 
dat niet meer kan schoffeer je 
de basisprincipes van onze de
mocratie. Dit is een voorbeeld 
van machtspolitiek. De PvdA 
kan hier geen begrip voor op
brengen." En richting 
VVD: "Hoe krijg je na 
drie jaar felle oppo
sitie uitgelegd dat je 
nu instemt met een 
blanco cheque voor 
de verbouwing van 
de bibliotheek!?" 
aldus Rooijak- 
kers.

Raadsnieuws
Niet VSA, maar VVD levert nu vierde wethouder

Breuk in coalitie zorgt voor 
veel emoties in de raad

Veldhoven

Ad van den Oever 
nieuwe wethouder
Ad van den Oever neemt de plaats in het college van B&W in 
van Nicole Ramaekers, die vorige maand is geïnstalleerd als 
burgemeester van het Limburgse Gulpen-Wittem.

Ad van den Oever (60) is een vertrouwd gezicht in de Veld- 
hovense politiek en al sinds 2006 raadslid voor de VVD. In de 
periode 2010-2014 was hij fractievoorzitter. De geboren en 
getogen Veldhovenaar heeft managementervaring in zowel de 
commerciële als publieke sector. Vooral in het onderwijs heeft 
hij zijn sporen verdiend. Hij was jarenlang directeur van grote 
basisscholen in Eindhoven.

De VVD'er kreeg bij de stemming in de raad 16 van de 25 aan
wezige stemmen. Vijf raadsleden waren tegen, vier stemden 
blanco. Na de stemronde werd Ad van den Oever door burge

meester Mikkers beëdigd tot wethouder

Met de benoeming van Ad van den Oever tot 
wethouder in Veldhoven, kwam er een zetel in 
de gemeenteraad vrij. De vrijgekomen plaats bij 
de VVD-fractie is ingenomen door Jean-Pierre 
Kaspers. Die was in een eerdere raadsperiode al 
raadslid en fungeerde de laatste jaren als steun- 

fractielid.

Benoeming wethouder Van den Oever (VVD)

Jean-Pierre Kaspers is het nieuwe gemeenteraadslid namens de VVD
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Wethouder Wijman draagt dossier over 
na foute inschatting

'Geen blanco cheque voor 
verhuizing muziekschool'
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D66-wethouder Piet Wijman is niet langer verantwoordelijk voor het muziekschool-dossier. De 
verhuizing van Art4U en de verbouwing van de bibliotheek is in handen gekomen van collega- 
wethouder Mariënne van Dongen (GBV).

Met de overdracht erkent Wij
man dat hij een verkeerde in
schatting heeft gemaakt van 
de kosten van de verhuizing. 
Anderhalf jaar lang hield hij 
vol dat de verbouwing van de 
bovenverdieping van de bieb, 
met alle benodigde akoestische 
voorzieningen voor het geluid
dicht maken van oefenruimtes, 
maximaal 1,5 miljoen euro zou 
kosten en binnen 1,5 jaar ge
realiseerd zou zijn. Inmiddels is 
duidelijk dat dit niet lukt; aan de 
raad wordt daarom verruiming 
van de financiële kaders (lees: 
meer geld) gevraagd.

culturele instellingen zijn ge
zet in de samenwerking, maar 
maakten ook direct duidelijk 
dat ze zeker geen blanco che
que willen uitschrijven voor 
de huisvesting van de muziek
school in het gebouw van de 
bibliotheek.

"Als u meer armslag wil, ver
wacht ik van u een degelijk en 
onderbouwd voorstel. Com
pleet met uitgewerkte alterna
tieven, en liefst nog vóór het 
zomerreces. Dit dossier loopt al 
te lang", was VSA-fractieleider 
Ab Hofman duidelijk.

De wethouder bood publieke
lijk zijn verontschuldigingen aan 
de raad. "Het spijt me, ik heb 
een te optimistische inschatting 
gemaakt." Vervolgens stapte hij 
in zijn vertrouwde rol als por
tefeuillehouder financiën. "We 
houden als college het doel 
voor ogen om de bezuinigingen 
van jaarlijks acht ton op de vier 
culturele instellingen te realise
ren."

RINKELENDE ALARMBELLEN
Aanleiding voor de verrassende 
verklaring van Wijman was de 
brief van 2 mei van het college 
van B&W aan de raad over de 
voortgang van het project. Die 
deed bij veel fracties de alarm
bellen rinkelen, omdat daarin 
werd gevraagd om meer fi
nanciële middelen, terwijl nog 
niet duidelijk is hoeveel geld 

er boven op die 1,5 
miljoen euro nodig 

is voor de ver
bouwing van 
de bieb. Bijna 

alle fracties 
complimenteer
den de stappen 

die door de

Ook Gerard Slegers (CDA) inter
preteerde de brief van het col
lege als vragen om een blanco 
cheque. "Ik heb de wethouder 
al diverse keren willen bescher
men voor een miskleun door te 
benadrukken dat er maximaal 
1,5 miljoen beschikbaar is voor 
het verbouwen van de biblio
theek. Hij heeft de realiteit uit 
het oog verloren, er een potje 
van gemaakt. Intussen kregen 
we geen enkel signaal hoe de 
zaken er écht voorstonden. Een 
broedende kip mag je niet sto
ren, kreeg de raad telkens te 
horen. Nu blijkt dat die kip al
leen windeieren heeft gelegd."

Oppositie-collega's Herman 
Kootkar (Samenwerkend Veld
hoven) en Jeroen Rooijakkers 
(PvdA) laakten eveneens het 
optreden van Wijman en vroe
gen om een concreet uitge
werkt voorstel. Kootkar is niet 
bereid op voorhand meer geld 
ter beschikking te stellen zonder 
precies te weten wat het gaat 
kosten. D66-woordvoerster 
Adriënne van Pelt was een stuk 
milder voor de eigen wethou
der. "Ook wij zijn teleurgesteld,

maar de verontschuldigingen 
van de wethouder zijn vol
doende. Wel zijn we blij met de 
opstelling van de culturele part
ners, die achter de verhuisplan
nen staan."

Zij doelde hierbij op de inspreek- 
beurten van de vertegenwoor
digers van de muziekschool en 
De Schalm: De heren Bunnik en 
De Groot. Beide insprekers be
nadrukten dat er intussen goe
de slagen zijn gemaakt in het 
proces van samenwerking en 
dat uiteindelijke samenvoeging 
van het cultuurcluster - Muziek
school Art4U, Museum 't Oude 
Slot, De bibliotheek, Theater De 
Schalm - belangrijker is dan het 
behoud van het eigen (muziek) 
gebouw.

KRITIEK VERSTOMD
De eerder zo kritische VVD- 
fractie bleek als kersverse co
alitiepartner het standpunt te 
hebben bijgedraaid. "We zijn 
geen groot voorstander van de 
verhuizing, maar in de politiek 
is het geven en nemen en we 
kunnen instemmen met een 
hogere bijdrage voor de ver
bouwing van de bieb. We wil
len de structurele bezuinigingen 
realiseren, en wachten een rea
listisch voorstel af van het col
lege. Maar ook wij geven geen 
blanco cheque af", liet Daan de 
Kort horen.

Dat is ook zeker niet de be
doeling, stelde de nieuwe por
tefeuillehouder Mariënne van 
Dongen resoluut. Zij zegt toe 
in september met een uitge
werkt voorstel naar de raad te 
komen, inclusief de potentiële 
winnaar van de aanbesteding, 
een financiële onderbouwing 
en planning.

Kinderboerderij 
krijgt eindelijk zijn kiosk
Twintig jaar al stond het op het wensenlijstje van GBV, en nu 
komt het er: een niet-commerciële horecavoorziening met toilet 
bij kinderboerderij De Hazewinkel in 't Look. Met twee wethou
ders in het college en een grote raadsfractie kon het niet mis gaan. 
Al geeft de stemverhouding (13 voor, 11 tegen) wel aan dat het 
ook nu geen gelopen race was. De gehele oppositie - VSA, PvdA, 
CDA en Samenwerkend Veldhoven - stemden tegen.

Hoewel voorstander Pierre Bij- 
nen (GBV) opnieuw de maat
schappelijke participatie in het 
project benadrukte - de kiosk 
zal worden gerund door men
sen van Cordaad en Severinus 
- hadden andere fracties het 
gevoel dat dit nevendoel werd 
gebruikt om het voorstel door 
te drukken. "Er is een kapstok 
gevonden om het voorstel aan 
op te hangen. Wij denken dat 
er een betere oplossing is: een 
extra toilet in de kinderboerde
rij. Het college lijkt niet erg op 
zoek naar draagvlak", mop
perde VSA-woordvoerder Björn 
Wijnands in zijn nieuwe rol als 
oppositievoerder.

VVD'er Maarten Prinsen kwam 
opeens met een onderzoek uit 
de hoge hoed waaruit bleek dat

een ruime meerderheid de kiosk 
wél ziet zitten. Verder was het 
vooral een herhaling van zetten: 
een boze CDA-fractie die 80 
mille voor de kiosk weggegooid 
geld vindt, de PvdA die valt over 
het ontbreken van behoefte-on- 
derzoek en Herman Kootkar die 
vergeefs stelt dat de kiosk geen 
kerntaak van de gemeente is.

De emotionele avond werd ver 
na elven besloten met een ste
kelig en venijnig debatje tus
sen de raadsfracties. Ook het 
onderonsje tussen een geïrri
teerde Pierre Bijnen (GBV) en 
raadsvoorzitter Jack Mikkers, die 
vervolgens de heer Bijnen het 
woord ontzegde, was tekenend. 
Het illustreert dat de verhou
dingen in de raad voor even (?) 
flink onder druk staan.

Veldhoven įKinderboerderij
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Dialoog met Oerle over tijdelijke 
huisvesting hoeft niet opnieuw
De onrust die in Oerle is ontstaan na de aankondiging dat 
daar - dicht bij het dorpscentrum en de basisschool - een 
locatie komt voor huisvesting van (vooral) statushouders en 
urgenten, heeft nog een staartje gekregen in de gemeente
raad. Drie oppositiepartijen dienden een motie in.

Daarin ging het niet om het 
krediet van 853.000 euro voor 
het inrichten van de vier lo
caties, maar om betere com
municatie naar de burgers. 
Want die was ronduit matig in 
het geval van locatie Hoogac- 
kers in Oerle, meende CDA- 
woordvoerder Ton Bolsius. 
"Van de wethouder krijgen 
we steeds te horen wat hij al
lemaal heeft gedaan op dit 
vlak. Maar is het ook bij de 
mensen overgekomen?"

Ook de andere indieners van 
de motie, Herman Kootkar 
(Samenwerkend Veldhoven) 
en Jeroen Rooijakkers (PvdA) 
vonden dat de communicatie 
met de Oerlenaren tekort is 
geschoten. Hun pleidooi voor 
een nieuwe, open dialoog om 
meer draagvlak te creëren 
voor het plan vond geen ge
hoor bij wethouder Hans van 
de Looij (GBV).

"Natuurlijk, het kan altijd be
ter. Maar ik ga niet zeggen

dat de communicatie onder de 
maat was. We hebben contact 
gezocht en gehad met ver
tegenwoordigers van Oerle, 
met de actiegroep van de ou
ders van de school en met de 
dorpsraad. Toen bleek dat er 
zorgen waren over de veilig
heid van de kinderen hebben 
wij aangeboden om op school 
nogmaals uitleg te geven. 
Daar is niet op gereageerd. Op 
sommige voorlichtingsavon
den in Oerle en Zeelst was de 
gemeente zelfs niet welkom!", 
aldus wethouder Van de Looij.

Met zijn uitleg dat de gemeen
te echt alles uit de kast heeft 
gehaald, konden de coalitie
fracties leven. De motie werd 
met 14 - 11 verworpen. Het 
raadsvoorstel om C853.000 
beschikbaar te stellen voor het 
bouw- en woonrijp maken van 
de tijdelijke huisvestingsloca- 
ties bij de Blaarthemseweg, 
Djept/Heerbaan, Bosackers 
en Hoogackers werd unaniem 
aangenomen.


