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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 maandag 12 juni 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

Maandag 12 juni 2017 - Besluitvorming

18. Heropening

19. Vaststellen agenda

20. Trekking stemmingsnummer

21. 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.

22. Coalitiewijziging

23. 17.081 Benoeming wethouder de heer A.G.C.M. van den Oever (VVD)

24a. 17.082 Onderzoek geloofsbrieven en toelichting tot de raad van de heer 
mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

24b. Beëdiging raadslid de heer mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

25. Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool (PW)
Op 2 mei 2017 ontving de raad een brief vanuit het college over de voortgang van het 
aanbestedingstraject voor de verbouwing van de bibliotheek in het kader van 
huisvesting van de muziekschool. Gebleken is dat het financiële kader dat de raad heeft 
gesteld, onvoldoende is.
Vanuit het college wordt aan de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak gevraagd 
inzake de bereidheid om het gestelde financiële kader te verruimen en in een later 
stadium een hoger investeringsbedrag beschikbaar te stellen.

26. 17.069 Eerste kwartaalrapportage 2017 (PW)
Met de kwartaalrapportage informeert het college de raad op programmaniveau over de 
afwijkingen die zich in het eerste kwartaal van 2017 hebben voorgedaan vergeleken 
met de begroting. Hierbij wordt inzicht gegeven in hoe met afwijkingen (financieel en 
beleidsmatig) wordt omgegaan en wordt een oplossing en/of bijsturing voorgesteld. De 
eerste kwartaalrapportage geeft een positieve financiële bijstelling voor 2017. Hierdoor 
wordt het begrotingssaldo 2017 positief.

27. 17.043 Concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (HvdL)
In 2007 heeft de gemeenteraad het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Dit 
plan geeft richting aan het verkeersbeleid in Veldhoven. Door nieuwe 
ontwikkelingen en doordat Veldhoven de afgelopen jaren sterk is veranderd door 
de uitvoering van diverse infrastructurele projecten, is het belangrijk het 
verkeersbeleid te actualiseren.
Om te komen tot een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in 
december 2017, is het nu aan de raad om de mobiliteitsambities en het 
procesvoorstel voor het samenspraaktraject vast te stellen.

28. 17.037 Kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties (HvdL)
Om spreiding van huisvestingslocaties te realiseren besloot de raad op 10 mei 2016 om, 
naast de locaties Djept/Heerbaan en Blaarthemseweg, minimaal twee extra tijdelijke 
locaties aan te wijzen voor het huisvesten van urgenten.
Het college heeft de raad in juli 2016 over de locatiekeuze geïnformeerd. Voor het



bouw- en woonrijp maken van de locaties Djept/Heerbaan, Blaarthemseweg, Bosackers 
en Hoogackers is een krediet nodig van C 853.000.
Het doel van deze tijdelijk locaties is om de druk op de huursector te laten afnemen 
door de sociale huurwoningvoorraad aan te vullen en de taakstelling huisvesting 
statushouders 2017 te kunnen realiseren.

29. 17.049 Beschikbaar stellen middelen voor kiosk met toiletvoorziening bij 
kinderboerderij de Hazewinkel (HvdL)
De raad wordt gevraagd een investeringsbudget beschikbaar te stellen van C 80.000 
voor een niet-commerciële kiosk met toiletvoorziening bij kinderboerderij de 
Hazewinkel. Het beheer ervan wordt uitgevoerd door Severinus en Cordaad.
Deze investering dient het gebruikersgemak van bezoekers te verbeteren en tevens de 
maatschappelijke participatie vanuit het sociaal domein te vergroten.

30. Sluiting


