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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 24 oktober aanstaande, 
aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Veldhoven.

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 groeten,

DE WAARNEMEND VOORZITTERS 
De heer W.P. Groenendijk 
De heer H.B.P. Kootkar



AGENDA

Dinsdag 24 oktober 2017 - Besluitvorming

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Toelating tot de raad van de heer W.J. van de Ven (VVD)

4. Trekking stemmingsnummer

5. Voor kennisgeving aannemen van de notulen van de besluitvormende 
vergadering van 26 september 2017

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

griffie).

7. Artikel 42 vragen Reglement van orde van de raad (onder voorbehoud van 
beantwoording):
n.v.t.

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

HAMERSTUK

9. 17.125 Vaststellen bestemmingsplan 'Huysackers' (HvdL)
Voor het eerste dorp in Zilverackers, Huysackers, is een ontwerpbestemmingsplan in 
procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt het bouwen van 430 woningen en de 
realisering van maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Tijdens de ter inzage legging 
zijn er geen zienswijzen ingediend.

BESPREEKSTUK

10. 17.123 Beschikbaar stellen investeringskrediet zwembad, keuze voor locatie 
in centrum en ruimtelijke inpassing (PW)
In maart 2017 heeft de gemeenteraad een aantal kaders voor het onderzoek naar het 
zwembad bijgesteld.
In voorliggend voorstel wordt inzicht gegeven in de exacte opbouw en hoogte van het 
investeringskrediet, rekening houdend met de (eerder nog onbekende) bijkomende 
kosten. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met investeringskosten van 11,1 
miljoen euro, incidentele kosten van 639.000 euro en het nieuwe zwembad te situeren 
op de plek van het gebouw van de voormalige basisschool De Rank, direct aansluitend 
aan de sporthal.

11. 17.142 Indienen zienswijze m.b.t. jaarrekening 2016 en initiële begroting 
2018 GRWRE/Ergon en beschikbaar stellen van middelen (MvD)
Met deze jaarrekening informeert het bestuur van Ergon de raad inhoudelijk en 
financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over het jaar 2016. De 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de GRWRE worden in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze ter zake te doen blijken.



Daarnaast wordt jaarlijks de begroting voorgelegd. Het bestuur van Ergon vraagt de 
gemeenteraden hun zienswijze op de initiële begroting 2018 naar voren te brengen en 
vraagt tevens om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen uit het 
Participatiebudget, bestemd voor de uitvoering van de Wsw (oud), ter beschikking te 
stellen aan het bestuur van de GRWRE/Ergon.

12. 17.155 Aanwijzen burgemeester Demmers tot lid Algemeen Bestuur 
Metropoolregio Eindhoven ()
Wegens de benoeming van drs. J.M.L.N. Mikkers als burgemeester van 's- 
Hertogenbosch is tot waarnemend burgemeester van Veldhoven benoemd mevrouw 
A.M. Demmers- van der Geest. Daarom wordt voorgesteld mevrouw A.M. Demmers- 
van der Geest namens de gemeente Veldhoven aan te wijzen als afvaardiging in het 
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

13. Sluiting


