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Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering (besluitvormend). 
De raadsavond vindt plaats op dinsdag 11 juli aanstaande, aanvang 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan. Achter de bespreekpunten treft 
u de initialen aan van de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

Met vriendelijke groet,

DE VOORZITTER 
De heer J.M.L.N. Mikkers



AGENDA

Dinsdag 11 juli 2017 - Besluitvorming

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende 
vergaderingen van 30 mei en 12 juni 2017

5. Informatieronde
> Mededelingen college in het kader van de actieve informatieplicht.
> Vragen van raadsleden (indienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering bij de griffie).

6. Artikel 42 vragen Reglement van orde van de raad (onder voorbehoud van 
beantwoording):

7. Spreekrecht burgers
Het spreekrecht staat open op geagendeerde (raads-)voorstellen. U kunt zich 
aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via e-mail Griffie@veldhoven.nl 
of telefoonnummer 14 040. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden te informeren.

HAMERSTUKKEN

8. 17.063 Nieuwe legesverordening (PW)
Door wijzigingen in de wet- en regelgeving is het noodzakelijk de legesverordening en 
de bijbehorende tarieventabel te wijzigen. Het gaat in de legesverordening om de 
toevoeging van de vervangende Nederlandse identiteitskaart aan het belastbare feit die 
in de verordening wordt geformuleerd alsmede een aanvulling van het begrip "maand". 
Om de leesbaarheid te waarborgen wordt voorgesteld de belastingverordening met 
bijbehorende tarieventabel integraal opnieuw vast te stellen.

9. 17.045 Actualiseren cultuurbeleid (PW)
De nieuwe cultuurvisie 'Cultuur verbindt Veldhoven!' kwam in samenspraak tot stand en 
geeft richting aan de koers van Cultuur tot 2030 in Veldhoven.
De raad wordt gevraagd het visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven' vast te stellen, 
waarin een drietal ambities zijn benoemd:

» Cultuur leeft bij iedereen;
» Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname;
» Ruimte voor innovatie en experiment.

Met de visie wordt beoogd om cultuur duurzaam te verankeren in de Veldhovense 
samenleving en in de breedte voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te laten zijn.

BESPREEKSTUKKEN

10. 17.079 Jaarstukken 2016 (PW)
De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarstukken geven 
inzicht in welke voorgenomen activiteiten, doelen en effecten uit de begroting 2016 zijn 
gerealiseerd en welke middelen daarvoor nodig waren.
Met de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de bereikte resultaten. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en 
een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Het jaar 2016 sluit af met een positief 
saldo van C902.000,-. Het voorstel is om dit toe te voegen aan de algemene vrije 
reserve.



In de oordeelsvormende raadsvergadering op 20 juni jl. is geadviseerd dit agendapunt 
als hamerstuk te agenderen voor deze besluitvormende raadsvergadering, onder 
voorbehoud van het oordeel van Samenwerkend Veldhoven over het gedeeltelijk 
vrijvallen van de voorziening Habraken. Op 7 juli is verzocht om dit agendapunt als 
bespreekstuk te behandelen.

11. 17.077 Voorjaarsnota 2018 (PW)
Binnen de Planning- & Control-cyclus is de voorjaarsnota 2018 de (financiële) opstap 
naar de Programmabegroting 2018-2021.
De voorjaarsnota geeft inzicht in de actuele financiële positie van de gemeente en toont 
de beleidsmatige kaders voor de komende jaren.
De voorjaarsnota 2018 bevat een voorstel voor een nieuwe programma-indeling op 
basis van taakvelden en de actualisatie van de kaderstelling, alsmede een aantal 
beleidsmatige ontwikkelingen, zoals uitwerking integrale kadernota jeugd, 
implementatie Omgevingswet, samenwerking in Participatiebedrijf en de veilige 
publieke taak.

12. 17.067 Uitwerking Sport- en Beweegbeleid 'Veldhoven Beweegt!' (AvdO)
In navolging op het visiedocument "Veldhoven Beweegt" wordt het 
uitvoeringsprogramma 2017-2020 aan de raad voorgelegd. Het programma geeft aan 
wat de gemeente samen met de burgers, verenigingen, het onderwijs, bedrijfsleven en 
instellingen gaat doen om de ambitie te realiseren: alle Veldhovenaren in beweging!

13. 17.071 Nota Maatschappelijke vastgoedstrategie (HvdL)
Met de maatschappelijke vastgoedstrategie wordt richting gegeven aan het gebruik van 
gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren. De vastgoedstrategie richt zich op een 
zo compact mogelijke gemeentelijke vastgoedportefeuille, waardoor enerzijds het 
gebruik van gebouwen wordt geïntensiveerd en anderzijds gebouwen met een lage 
maatschappelijke prestatie worden vrijgemaakt en afgestoten.
Daartoe is een afwegingskader ontwikkeld die gebruikt kan worden bij nieuwe 
huisvestingsverzoeken. Dit kader maakt inzichtelijk of de inzet van gemeentelijk 
gebouweigendom toegekend kan worden.

14. 17.088 Aanwijzen wethouder Van de Looij tot plaatsvervangend lid Algemeen 
Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Op 27 mei 2014 is toenmalig wethouder Ramaekers-Rutjens aangewezen tot 
plaatsvervangend lid van de (toenmalige) regioraad van de SRE (MRE). Vanwege haar 
benoeming tot burgemeester, wordt nu wethouder Van de Looij aangewezen tot 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

15. Motie vreemd aan de agenda: Toegankelijkheid verkiezingen
Naar aanleiding van de rapportage over de toegankelijkheid van verkiezingen voor 
mensen met een beperking door Nivel en Trimbos Instituut op 26 juni 2017, wil de 
VVD-fractie de motie 'toegankelijkheid verkiezingen' vreemd aan de agenda toevoegen. 
Het stemmen bij verkiezingen is vooral voor mensen met een visuele of verstandelijke 
beperking nog niet toegankelijk. Dat blijkt uit het op 26 juni jl. gepubliceerde onderzoek 
dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel en het Trimbos Instituut in opdracht van 
het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek geeft inzicht in obstakels die 
mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke beperking of psychische 
aandoening ervaren als zij gaan stemmen.

16. Sluiting


