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Silvana Verbruggen 
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040-25.84.159
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behandeld door
afdeling
telefoon
onderwerp

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering 
(besluitvormend). De raadsavond vindt plaats op dinsdag 26september 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 groet,

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



AGENDA

Dinsdag 26 september 2017 - Besluitvorming

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. 17.127 Toelating van de heer J.W. Meijberg (PvdA)tot de raad
Vanwege beëindiging van het raadslidmaatschap van mevrouw M.H.M. Klaassen wordt 
de heer Meijberg als haar opvolger toegelaten tot de raad.

4. Benoeming steunfractielid de heer W.F. Hofmeester, PvdA
Door de toelating tot de raad van de heer Meijberg wordt de heer W.F. Hofmeester 
als zijn opvolger benoemd tot steunfractielid van de PvdA.

5. Trekking stemmingsnummer

6. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende 
vergadering van 11 juli 2017

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

griffie).

8. Artikel 42 vragen Reglement van orde van de raad (onder voorbehoud van 
beantwoording):
Er zijn geen artikel 42 vragen.

9. Spreekrecht burgers
Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde 
voorstellen. U heeft als inspreker maximaal vijf minuten tijd om raadsleden te 
informeren.

HAMERSTUKKEN

10. 17.103 Tweede Kwartaalrapportage 2017 (PW)
Met de kwartaalrapportage informeert het college de raad op programmaniveau over 
de afwijkingen die zich in het tweede kwartaal 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 tweede kwartaalrapportage geeft een positieve financiële bijstelling voor 2017. 
Hierdoor blijft het begrotingssaldo 2017 positief.

BESPREEKSTUKKEN

11. 17.110 Rapport Rekenkamercommissie Veldhoven 'Onderzoek re- 
integratiebeleid en participatiewet'
De Rekenkamercommissie Veldhoven (RKC) verricht onderzoek naar en adviseert aan 
de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het 
gemeentelijke beleid en bestuur.
Op 17 augustus 2017 heeft de RKC het rapport 'Onderzoek re-integratiebeleid en 
participatiewet' aangeboden aan de raad, waarin de bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen staan met betrekking tot het onderzoek naar de resultaten van het 
gevoerde re-integratiebeleid uitkeringsgerechtigden en hoe de doorwerking daarvan is 
opgenomen in het beleid ten aanzien van de Participatiewet.



12. 17.105 Vaststellen bestemmingsplan Veldhoven-Noord herziening 
Meerstraat-Hertgang (AvdO)
Het bestaande bouwplan voor vijf appartementengebouwen nabij de rotonde op de 
kruising Meerhovendreef/Hertgang is vanwege de economische crisis gestagneerd. 
Inmiddels is de vraag naar kleinere huisvesting sterk toegenomen en heeft 
herontwikkeling van het bouwplan plaatsgevonden. Er is strijdigheid omdat het nieuwe 
bouwplan niet geheel past binnen de bestaande mogelijkheden qua positionering, 
maatvoering en omdat het aantal wooneenheden wordt verdubbeld. Om het nieuwe 
bouwplan mogelijk te maken en de beoogde ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, zijn 
een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld.

13. 17.065 Verordening Participatiewet (MvD)
In de Verordening Participatiewet moet een aantal technische en redactionele 
wijzigingen doorgevoerd worden als gevolg van een wijziging van de Participatiewet 
per 1 januari 2017.
Het betreft de volgende wijzigingen:

» gemeentes zijn verplicht een bepaald aantal beschut werkplekken te realiseren;
» de verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive is uit de Participatiewet 

geschrapt en daarmee uit de Verordening Participatiewet;
» de no-riskpolis is geschrapt uit de Verordening Participatiewet;
» de begripsbepalingen 'peildatum' en 'bijstandsnorm' zijn gewijzigd c.q. 

opgenomen in de Verordening Participatiewet.

14. 17.089 Continueren huisvesting muziekschool aan de Bossebaan (MvD)
De bezuiniging op de subsidies voor de vier professionele culturele instellingen 
(muziekschool Art4U, Theater De Schalm, de Bibliotheek, Museum 't Oude Slot) is 
meerdere malen gespreksonderwerp geweest in de gemeenteraad. De raad besloot op 
15 december 2015 o.a. om een eenmalige investeringsbijdrage van C 1,5 miljoen 
beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de muziekschool op de eerste 
verdieping van het gebouw van de bibliotheek.
Het college stelt de raad nu voor om de muziekschool te continueren aan de 
Bossebaan. De reden is dat de verbouwing van de bibliotheek voor de huisvesting van 
de muziekschool op de eerste verdieping een investering vraagt van C3,94 miljoen.
Het college oordeelt dat de hoogte van deze investering niet in verhouding staat tot de 
te behalen inhoudelijke en beleidsmatige opbrengst.

15. 17.083 Autoriseren GBA-V voor Zuidoost Brabant (HvdL)
De 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant (ZOB) werken samen aan de 
uitvoering van de leerplicht- en RMC-taken (RmC staat voor Regionale Meld- en 
Coördinatie functie). Bij deze samenwerking geldt het uitgangspunt 'één school één 
leerplichtambtenaar' en een uniforme werkwijze voor 21 gemeenten.
Daarbij maken gemeenten gebruik van een centrale leerlingenregistratie (CLR).
Omdat leerplichtambtenaren en RMC-loopbaanbegeleiders soms moeten beschikken 
over gegevens van leerlingen die afkomstig zijn uit een andere gemeente in Zuidoost 
Brabant, moeten zij toegang hebben tot de bevolkingsgegevens van die betreffende 
gemeente. De landelijke Gemeentelijke BasisAdministratie-Verstrekkingen (GBA-V) 
autorisatie is noodzakelijk om leerlingengegevens over gemeentegrenzen heen te 
kunnen delen.
Er wordt echter niet voldaan aan de wettelijke eis voor het verkrijgen van deze 
landelijke GBA-V autorisatie. Daarom wordt in alle 21 gemeenteraden voorgesteld de 
gemeenschappelijke regeling van de GGD en Metropoolregio Eindhoven te wijzigen.

16. 17.107 Resultaat bestemmen van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) (HvdL)



De MRE heeft over 2016 een positief resultaat behaald van C 711.000 en stelt de 
gemeenteraden voor om hieruit 2 bedragen te reserveren. Namelijk C 150.000 voor de 
intensivering van de Nationale Actieagenda Brainport en C 200.000 voor de regionale 
energietransitie.
Het Algemeen Bestuur van de MRE is bevoegd hierover te besluiten. Toch hecht het 
Algemeen Bestuur eraan, als uitzondering, de 21 gemeenteraden te consulteren om te 
komen tot een gedegen besluit. Het college adviseert de raad in te stemmen met dit 
voorstel.

17. 17.115 Concept-reactie evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio 
Eindhoven (MRE) (HvdL)
Dit voorjaar is door adviesbureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de 
bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. Het Algemeen Bestuur 
van de MRE biedt nu het evaluatierapport met de aanbevelingen aan en heeft een 
voorstel voor behandeling en vervolg. Zij verneemt graag de reacties van de 
gemeenteraden op het rapport voordat gestart wordt met de verdere uitwerking en 
realisatie van de herijking van de bestuurlijke samenwerking.
In de conceptbrief van het college is de reactie van de raad verwoord. Beoogd wordt 
dat de samenwerking Metropoolregio Eindhoven uitgroeit en doorontwikkelt tot een 
effectief en efficiënt netwerk voor het bereiken van de regionale ambities op het 
gebied van economie, ruimte en mobiliteit.

18. Sluiting


