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telefoon
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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 30 mei 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 30 mei 2017 - Besluitvorming

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering 
van 28 maart 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).
1. Brief burgemeester d.d. 12 mei 2017 inzake verantwoording gebruik 

noodbevoegdheid 13 april jl.
2. Stand van zaken plannen bouw assemblagehal ASML/afsluiting Runstraat

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. 17.053 Integrale kadernota Jeugd (HvdL)
Als gevolg van de decentralisaties op het gebied van jeugd en de verantwoordelijkheid 
daarin van zowel de gemeente als betrokken partners, is de nieuwe nota "Focus op alle 
jeugd" opgesteld. Deze kadernota is in samenspraak tot stand gekomen met lokale 
betrokkenen binnen het jeugdbeleid, zoals jongeren, ouders, vrijwilligers en 
professionele organisaties. Het doel is om optimale opgroei- en ontwikkelkansen te 
bieden voor de hele Veldhovense jeugd.
Het nieuwe jeugdbeleid omvat vier thema's: (1) Ontwikkeling, (2) Opvoeden ŭ 
opgroeien, (3) participatie aan de samenleving, en (4) Wonen & leefomgeving. Deze 
vormen de leidraad voor de uitvoering van activiteiten rondom de jeugd in Veldhoven 
en de basis voor afspraken die partners onderling maken.

9. 17.061 Instemmen nieuwe opdracht Werkplaats Wonen 2017-2019 
Metropoolregio Eindhoven (HvdL)
Met de start van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) is de Werkplaats Wonen ingesteld 
om te komen tot een evenwichtige en complementaire regionale woningmarkt.
De 21 gemeenteraden worden verzocht hun mening te geven over de nieuwe concept- 
opdracht voor de Werkplaats Wonen 2017-2019. Het college heeft daartoe een concept- 
reactie ter vaststelling aan de raad voorgelegd waarin wordt aangegeven dat:
- Woningbouwbeleid een gemeentelijke verantwoordelijkheid is waarbij regionale 

samenwerking belangrijk is;
- De genoemde doelstellingen in de conceptopdracht van de Werkplaats Wonen 

gedeeld worden, maar dat het abstractieniveau te hoog is;
- Het belangrijk is om op het gebied van Wonen de samenwerking in het Stedelijk 

Gebied Eindhoven te versterken en niet te verstoren;
- Er een zorgvuldige afweging moet zijn tussen korte termijn marktdenken en lange 

termijn beleidsdenken.



10. 17.041 Bestemmingsplan 'Máxima Medisch Centrum' (PW)
In dit bestemmingsplan staan actuele regels over de bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden voor het totale terrein van het Máxima Medisch Centrum aan de 
Run 4600.
Het bestemmingsplan is opgesteld omdat er voor bestemmingsplannen na 10 jaar een 
wettelijke actualiseringsplicht geldt.
Uitgangspunt in dit nieuwe bestemmingsplan is dat bestaande bouw- en 
gebruiksmogelijkheden ongewijzigd blijven. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk.
Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

11. 17.057 Bestemmingsplan 'Veldhoven-Noord, herziening Djept 75' (PW)
Tussen de woonpercelen Djept 73 en Djept 77 is bij de vaststelling van het vorige 
bestemmingsplan op 25 juni 2013 een bestaande bouwtitel onbedoeld niet 
overgenomen. Om deze omissie te herstellen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
Hiermee wordt het mogelijk een vrijstaande woning te realiseren bij Djept 75. Tijdens 
de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

12. 17.055 MER-beoordelingsnotitie 'Zoo Veldhoven' (PW)
Er zijn plannen om het dierenpark Zoo Veldhoven te herontwikkelen en uit te breiden. 
Hiertoe is een Milieu Effecten Rapportage (MER) verplicht. Uit de MER- 
beoordelingsnotitie volgt dat de ontwikkeling geen negatieve milieueffecten veroorzaakt 
die een volwaardige MER-procedure wenselijk of noodzakelijk maakt. Daarom wordt de 
raad voorgesteld te besluiten geen volwaardige MER-procedure te doorlopen.

13. 17.059 Gebundelde aanbieding zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen 
(PW)
Veldhoven maakt deel uit van vier regiobrede gemeenschappelijke regelingen, namelijk 
de Metropoolregio Eindhoven (MRE), Veiligheidsregio, GGD en de Omgevingsdienst. 
Jaarlijks bieden deze vier regionale gemeenschappelijke regelingen hun concept- 
begroting aan de aangesloten gemeenten aan met de mogelijkheid om zienswijzen 
kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om geen zienswijzen in te dienen op de concept- 
begroting van alle vier de gemeenschappelijke regelingen.

BESPREEKSTUKKEN

14. 17.073 CAR-UWO 2017 voor de griffie
Gemeente ontvangen voor het College voor Arbeidszaken/LOGA frequent circulaires die 
betrekking hebben op de rechtspositie van ambtenaren. Deze wijzigingen werken niet 
rechtstreeks door in de CAR-UWO van de afzonderlijke gemeenten, omdat het LOGA 
geen regelgevende bevoegdheid in gemeenten heeft. Lokale vaststelling van 
(wijzigingen in) de CAR-UWO is dan ook noodzakelijk. De circulaires dienen door de 
raad, als werkgever van de griffie, te worden vastgesteld. Hierdoor krijgen de 
circulaires werking voor de medewerkers van de griffie.

15. Schorsing
De vergadering wordt op maandag 12 juni om 19.30 uur hervat.

AGENDA

Maandag 12 juni 2017 - Besluitvorming

16. Heropening

17. Vaststellen agenda



18. 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.

19. Benoeming wethouder (VVD)

20. 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.

21. 17.047 Progammeringsafspraken Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 
Eindhoven (SGE) (PW)
De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken nauw samen aan 
een zo goed mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in deze gemeenten. Om de 
regionale Brainportambities waar te kunnen maken en werkgelegenheid, innovatie en 
economische toegevoegde waarde te bevorderen is een voorstel uitgewerkt voor de 
herprogrammering van de bedrijventerreinen in het Stedelijk gebied. Daarmee dient de 
kwalitatieve en kwantitieve mismatch tussen aanbod en vraag van bedrijventerreinen 
regionaal te worden opgelost.
De programmeringsafspraken omvatten de volgende uitgangspunten:

» Het aanbod aan bedrijventerreinen moet afgestemd zijn op de vraag 
» Met 1-loket moeten ondernemers op de beste wijzen worden gefaciliteerd bij de 

zoektocht naar de meest passende vestigingslocatie in de regio 
» Met een gemeenschappelijke grondprijssystematiek wordt er samenhang 

gerealiseerd in het aanbod van gelijkwaardige bedrijventerreinen.
Daarnaast wordt een Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties voorgesteld dat kansen 
creëert en vernieuwing stimuleert op bestaande bedrijventerreinen. Ook wordt er een 
financieel arrangement opgesteld om gemeenten die gronden schrappen financieel 
tegemoet te komen.

22. 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.

23. 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.



24. 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.

25. 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.

26. Sluiting


