
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 18 t/m 21 – Mei 2021 
 

Ingekomen stukken zijn beschikbaar via de vergaderapp van Gemeenteoplossingen en op het 

Raadsinformatiesysteem.  

 

Ieder document dat door de griffie wordt ontvangen en is geadresseerd aan de gemeenteraad wordt op 

een lijst geplaatst en aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld. 

 

De griffie stelt de afdoening van een ingekomen stuk voor middels een categorie.  
 

 

I. de onder I op deze lijst omschreven stukken voor kennisgeving aan te nemen; 

 De stukken zijn ter informatie. 

 

II. de onder II op deze lijst omschreven stukken ter afdoening in handen van burgemeester en 

wethouders te stellen; 

 Afdoening van de stukken zal (schriftelijk) plaatsvinden door het college van burgemeester en 

wethouders. 

 De schriftelijke beantwoording volgt op een later moment via de ingekomen stukken. 

 

III. de onder III op deze lijst omschreven stukken om advies in handen van burgemeester en 

wethouders te stellen; 

 Afdoening van de stukken (onderwerpen) vindt plaats door de raad een raadsvoorstel en  

 -besluit voor te leggen. 

 

 
Stukken kunnen op gemotiveerd verzoek van een raads- of steunfractielid via de griffie aan de 

raadsvoorzitter binnen 3 weken na publicatie worden gewijzigd in een andere categorie of geagendeerd 

worden voor de eerstvolgende oordeelsvormende/besluitvormende raadsvergadering.  

 

Bij geen verzoek is na 3 weken de wijze van afdoening vastgesteld.  

 

Cat. I.   Voor kennisgeving aan te nemen: 

 De stukken zijn ter informatie. 

 

Art.42-brieven 

21-wk21-I Art.42 brief_PvdA_Bibliotheek Veldhoven_V26052021 

21-wk20-I Beantwoording art.42 vragen_BPV_Bezwaar maken tegen de WOZ-

waarde_A20052021_V12042021 

21-wk19-I Beantwoording Art.42 brief Senioren Veldhoven inzake 

Bossebaan_A12052021_V12042021 

21-wk18-I  Beantwoording art. 42 vragen_VSA_TONK regeling_V09042021_A04052021 

21-wk18-I  Beantwoording art. 42 vragen_BPV_Gebruik ondergrondse afvalcontainers 

kinderopvang_V12042021_A04052021 

21-wk18-I  Beantwoording art. 42 vragen_VSA_Promotie lokale biologische 

producten_V09042021_A04052021 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Art-42-brief-PvdA-Bibliotheek-Veldhoven-V26052021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Beantwoording-art-42-vragen-BPV-Bezwaar-maken-tegen-de-WOZ-waarde-A20052021-V12042021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Beantwoording-art-42-vragen-BPV-Bezwaar-maken-tegen-de-WOZ-waarde-A20052021-V12042021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Beantwoording-Art-42-brief-Senioren-Veldhoven-inzake-Bossebaan-A12052021-V12042021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Beantwoording-Art-42-brief-Senioren-Veldhoven-inzake-Bossebaan-A12052021-V12042021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Beantwoording-art-42-vragen-VSA-TONK-regeling-V09042021-A04052021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Beantwoording-art-42-vragen-BPV-Gebruik-ondergrondse-afvalcontainers-kinderopvang-V120420.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Beantwoording-art-42-vragen-BPV-Gebruik-ondergrondse-afvalcontainers-kinderopvang-V120420.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Beantwoording-art-42-vragen-VSA-Promotie-lokale-biologische-producten-V09042021-A04052021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Beantwoording-art-42-vragen-VSA-Promotie-lokale-biologische-producten-V09042021-A04052021.pdf
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Raadsinformatienota’s 

21-wk21-I Informatienota 'Analysefase Transitievisie Warmte' 

21-wk20-I  Informatienota auditcommissie 'Normenkader rechtmatigheid 2021' 

 

Overige documenten Cat.I 

21-wk21-I Aanbiedingsbrief RKC d.d 22-5-21 inzake Eindrapport Naar meer zicht op Duurzaamheid 

21-wk21-I Aanbiedingsbrief RKC d.d 21-5-21 inzake Onderzoeksplan digitale dienstverlening 

21-wk21-I Brief Alzheimer Nederland d.d 26-5-21 inzake Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

VELDHOVEN 

21-wk21-I EMBARGO Persbericht Gemeente Veldhoven 26-5-2021 inzake Uitreiking Erespeld 

21-wk21-I Brief Raad Openbaar bestuur d.d. 25-5-21 inzake Aanbieding advies Rol nemen, ruimte 

geven 

21-wk21-I UN Women d.d 25-5-2021 inzake Uitnodiging gemeenten Orange the World 

21-wk21-I MantelzorgNL d.d 25-5-2021 inzake Tienpuntenplan lokale verkiezingsprogramma 

21-wk21-I RHCe d.d. 7-5-2021 inzake Programma RHCe 2021-2022 

21-wk20-I Gemeente Veldhoven d.d. 18-5-2021 inzake Reactie op rapport rekenkamercommissie 

21-wk20-I VNG d.d. 19-5-2021 inzake Uitnodiging ALV 16 juni 2021 

21-wk20-I ODZOB d.d. 21-5-2021 inzake Samen aanpakken plan van aanpak nav 

Rekenkameronderzoek 

21-wk20-I Raden in Verzet d.d. 20-5-2021 inzake AANVULLING VOORTGANGSNOTITIE 18 MEI 2021 

21-wk20-I De Groene Rekenkamer d.d. 20-5-2021 inzake Brengt de RES het elektriciteitsnet in 

gevaar? 

21-wk20-I Raden in Verzet d.d. 18 mei 2021 

21-wk20-I Brief GGD BZO d.d. 18-5-2021 inzake Programma organisatie Covid-19 

21-wk20-I Brief leven met de aarde d.d. 21-4-2021 inzake het vieren van de aarde dag 

21-wk20-I VNG Ledenbrief d.d 22-4-21 inzake Reminder: reactieformulier Ledenraadpleging 

onderhand 

21-wk20-I VNG Ledenbrief d.d. 10-5-2021 inzake Europa in een oogwenk 

21-wk19-I Brief VRBZO d.d. 12-5-2021 inzake Informatie-update Coronavirus Zuidoost-Brabant 

21-wk19-I Motie gemeente Kerkrade d.d. 6-5-21 inzake Coalitie naar minimumloon 14 euro 

21-wk19-I Brief KVSN d.d. 11-5-21 inzake Waar gaat uw partij voor kiezen in 2022? 

21-wk19-I  Brief Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines d.d. 9-5-2021 inzake Wind op 

Land 

21-wk18-I Bibliotheek Veldhoven d.d. 6-5-21 inzake Jaarverslag 2020 

21-wk18-I Persbericht de Groene Rekenkamer d.d. 6-5-21  NO-Brabant ongeschikt voor windmolens 

21-wk18-I Beantwoording_Brief_Lokaal Liberaal OZB voor Veldhoven bedrijven 

21-wk18-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 5-5-21 inzake Meld Misdaad Anoniem 

21-wk18-I Brief Bisdom 's-Hertogenbosch d.d. 30-3-21 inzake Sint Janzlezing op 28/5/2021 

21-wk18-I Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 29-4-21 inzake Begrotingscirculaire 2021 

21-wk18-I Brief dhr. Bérénos d.d. 30-4-2021 inzake Over Fietspaden 2021 

 

 

Technische vragen 

21-wk21-I  Beantwoording technische vraag_CDA_BURAP I_V26052021_A27052021 

21-wk21-I Beantwoording technische vragen_PvdA_Parkeren Citycentrum_A26052021_V25052021 

 

Raadsplanning incl. openstaande moties 

Raadsplanning 2021 per 26 april 2021 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Informatienota-Analysefase-Transitievisie-Warmte.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Informatienota-auditcommissie-Normenkader-rechtmatigheid-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Aanbiedingsbrief-RKC-d-d-22-5-21-inzake-Eindrapport-Naar-meer-zicht-op-Duurzaamheid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Aanbiedingsbrief-RKC-d-d-21-5-21-inzake-Onderzoeksplan-digitale-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Brief-Alzheimer-Nederland-d-d-26-5-21-inzake-Gemeenteraadsverkiezingen-2022-VELDHOVEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Brief-Alzheimer-Nederland-d-d-26-5-21-inzake-Gemeenteraadsverkiezingen-2022-VELDHOVEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-EMBARGO-Persbericht-Gemeente-Veldhoven-26-5-2021-inzake-Uitreiking-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Brief-Raad-Openbaar-bestuur-d-d-25-5-21-inzake-Aanbieding-advies-Rol-nemen-ruimte-geven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Brief-Raad-Openbaar-bestuur-d-d-25-5-21-inzake-Aanbieding-advies-Rol-nemen-ruimte-geven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-UN-Women-d-d-25-5-2021-inzake-Uitnodiging-gemeenten-Orange-the-World.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-MantelzorgNL-d-d-25-5-2021-inzake-Tienpuntenplan-lokale-verkiezingsprogramma.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-RHCe-d-d-7-5-2021-inzake-Programma-RHCe-2021-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-18-5-2021-inzake-Reactie-op-rapport-rekenkamercommissie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-VNG-d-d-19-5-2021-inzake-Uitnodiging-ALV-16-juni-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-ODZOB-d-d-21-5-2021-inzake-Samen-aanpakken-plan-van-aanpak-nav-Rekenkameronderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-ODZOB-d-d-21-5-2021-inzake-Samen-aanpakken-plan-van-aanpak-nav-Rekenkameronderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Raden-in-Verzet-d-d-20-5-2021-inzake-AANVULLING-VOORTGANGSNOTITIE-18-MEI-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-De-Groene-Rekenkamer-d-d-20-5-2021-inzake-Brengt-de-RES-het-elektriciteitsnet-in-gevaar.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-De-Groene-Rekenkamer-d-d-20-5-2021-inzake-Brengt-de-RES-het-elektriciteitsnet-in-gevaar.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Raden-in-Verzet-d-d-18-mei-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Brief-GGD-BZO-d-d-18-5-2021-inzake-Programma-organisatie-Covid-19.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Brief-leven-met-de-aarde-d-d-21-4-2021-inzake-het-vieren-van-de-aarde-dag.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-VNG-Ledenbrief-d-d-22-4-21-inzake-Reminder-reactieformulier-Ledenraadpleging-onderhand.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-VNG-Ledenbrief-d-d-22-4-21-inzake-Reminder-reactieformulier-Ledenraadpleging-onderhand.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-VNG-Ledenbrief-d-d-10-5-2021-inzake-Europa-in-een-oogwenk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Brief-VRBZO-d-d-12-5-2021-inzake-Informatie-update-Coronavirus-Zuidoost-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Motie-gemeente-Kerkrade-d-d-6-5-21-inzake-Coalitie-naar-minimumloon-14-euro.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Brief-KVSN-d-d-11-5-21-inzake-Waar-gaat-uw-partij-voor-kiezen-in-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Brief-Nederlandse-Vereniging-Omwonenden-Windturbines-d-d-9-5-2021-inzake-Wind-op-Land.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Brief-Nederlandse-Vereniging-Omwonenden-Windturbines-d-d-9-5-2021-inzake-Wind-op-Land.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Bibliotheek-Veldhoven-d-d-6-5-21-inzake-Jaarverslag-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Persbericht-de-Groene-Rekenkamer-d-d-6-5-21-NO-Brabant-ongeschikt-voor-windmolens.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Beantwoording-Brief-Lokaal-Liberaal-OZB-voor-Veldhoven-bedrijven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-5-5-21-inzake-Meld-Misdaad-Anoniem.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Brief-Provincie-Noord-Brabant-d-d-29-4-21-inzake-Begrotingscirculaire-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Brief-dhr-Berenos-d-d-30-4-2021-inzake-Over-Fietspaden-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Beantwoording-technische-vraag-CDA-BURAP-I-V26052021-A27052021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Beantwoording-technische-vragen-PvdA-Parkeren-Citycentrum-A26052021-V25052021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-2021-per-26-april-2021.pdf
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21-wk21-I Openbare besluiten collegevergadering 25 mei 2021 

21-wk20-I Openbare besluiten collegevergadering 18 mei 2021 

21-wk20-I Raadsnieuws 19 mei 2021 

21-wk19-I Openbare besluiten collegevergadering 11 mei 2021 

21-wk18-I Openbare besluiten collegevergadering 4 mei 2021 

21-wk18-1 Raadsnieuws 21 april 2021 

 

Regionale Samenwerking 

21-wk21-I Nieuwsbrief MRE d.d. 25-5-2021 

21-wk19-I  Nieuwsbrief MRE d.d. 10-5-2021 

21-wk18-I Nieuwsbrief MRE d.d. 3-5-2021 

 

VNG-Ledenbrieven 

Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

Brainport Regio Eindhoven 

 

Cat. II.  Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders te  

stellen: 

Afdoening van de stukken zal (schriftelijk) plaatsvinden door het college van burgemeester en 

wethouders. Het schriftelijke antwoord wordt ter informatie aan de raad aangeboden. 

 

Cat III.  Om advies in handen van burgemeester en wethouders te  stellen: 

Afdoening van de stukken (onderwerpen) vindt plaats door de raad een raadsvoorstel en -besluit voor 

te leggen. 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-25-mei-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-18-mei-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk20-I-Raadsnieuws-19-mei-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-11-mei-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-4-mei-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-1-Raadsnieuws-21-april-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk21-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-25-5-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-10-5-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk18-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-3-5-2021.pdf
https://vng.nl/ledenbrieven
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.vrbzo.nl/
https://www.brainport.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-II-ter-afdoening-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-II-ter-afdoening-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
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