
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 19 t/m 22 – Mei 2019 
 

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 

Art.42_Antwoorden_SENIOREN VELDHOVEN_Zonnepanelen Groene Zone_A24052019 

Art.42_Vragen_Lokaal Liberaal_AED’s (defibrillatoren)_V23052019 

Art.42_Antwoorden College_SENIOREN VELDHOVEN_Stimuleringsregeling en woningen voor 

ouderen_V14042019_A14052019 

Art.42_Antwoorden_VSA_inzake_Inzet mantelzorgers in de toekomst_A09052019 

Art.42_Antwoorden_VSA_inzake_betreffende vrijwillige cliëntondersteuning_A09052019 

Art.42_Vragen VSA_Sluiten woondeal_V09052019 

Art.42_Vragen_SENIOREN VELDHOVEN_Zonnepanelen Groene Zone_V24042019 

 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Art-42-Antwoorden-SENIOREN-VELDHOVEN-Zonnepanelen-Groene-Zone-A24052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Art-42-Vragen-Lokaal-Liberaal-AED-s-defibrillatoren-V23052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Art-42-Antwoorden-College-SENIOREN-VELDHOVEN-Stimuleringsregeling-en-woningen-voor-ouderen-V14042019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Art-42-Antwoorden-College-SENIOREN-VELDHOVEN-Stimuleringsregeling-en-woningen-voor-ouderen-V14042019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Art-42-Antwoorden-VSA-inzake-Inzet-mantelzorgers-in-de-toekomst-A09052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Art-42-Antwoorden-VSA-inzake-betreffende-vrijwillige-clientondersteuning-A09052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Art-42-VSA-Sluiten-woondeal-V09052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk17-I-Art-42-Vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Zonnepanelen-Groene-Zone-V24042019.pdf
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Raadsinformatienota’s 

19-wk19-I  Raadsinformatienota Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (terinzagelegging  

en concept) 

19-wk19-I  Raadsinformatienota 'Tijdlijn overzicht van activiteiten samenwerkingsverbanden  

SGE en MRE 

 

Overige documenten Cat.I 

19-wk21-I  Gemeente Cranendonck inzake conceptbegrotingen van gemeenschappelijke 

regelingen 

19-wk21-I  Nieuwsbrief Zwembad mei 2019 

19-wk21-I: Bijlage Persbericht SGE-Visie op Wonen 

19-wk21-I  Persbericht SGE; Regionale Visie op wonen: Visionair kader voor wonen in SGE 

19-wk21-I  Persbericht Veldhoven: “Veldhoven vraagt duidelijk overheidsbeleid voor 
energietransitie" 

19-wk21-I   Persbericht gemeente Veldhoven: Controle huisvesting arbeidsmigranten 22 mei 

2019 

19-wk21-I Presentatie Bijeenkomst fractiespecialisten sociaal domein 21 mei 2019 

19-wk21-I   Motie college Veldhoven t.b.v. VNG-congres inzake 'Daken voor Zonne-energie  

Veldhoven' 

19-wk20-I  Jaarverslag 2018 Bibliotheek Veldhoven_VVV Veldhoven 

19-wk20-I  Jaarverslag 2018 Stichting de Nieuwe Band 

19-wk20-I Persbericht Website Steunwijzer maakt inwoners wegwijs 

19-wk20-I  Stichting (H)erken Ouderverstoting - Reactie op interview Rene Meuwissen 

dd.15052019 

19-wk20-I  Stichting NHK  - Rapport Basis voor beleid houtrook en luchtkwaliteit dd. 

15052019 

19-wk20-I  Stuurgroep Proefcasus Eindhoven Airport - Sfeerverslag bijeenkomst Proefcasus 

Eindhoven Airport 8 mei 2019 

19-wk19-I  Persbericht 'Handhavingsactie De Run. Bedrijfspanden gecontroleerd op legitiem  

gebruik' 09052019 

19-wk19-I  Brief Mevr. S. Visser d.d. 07/05/2019 inzake Basisschool St. Jan Baptist 

19-wk19-I  Sociale Alliantie - Brief aan raadsleden 'Ontstaan van energiekloof voorkomen'  

09052019 

  

Technische vragen 

Technische vragen_CDA_Daklozen in Veldhoven_V10052019_A27052019 

Technische vragen_VSA_Hijsen_van_vlaggen_V09052019_A14052019 

Technische vraag_SENIOREN VELDHOVEN_Kwarap-I_Sloop Gansepoel_Besluit_14052019 

Technische vraag_D66_Kwarap-I_Besluit_14052019 

Technische vraag_SENIOREN VELDHOVEN_Kwarap-I_Bezuinigingen culturele 

instellingen_Besluit_14052019 

Technische vraag_PvdA_Deelname operatie Steenbreek_V07052019_A10052019 

19.017 Technische vragen_SENIOREN VELDHOVEN_ inzake vier gemeenschappelijke regelingen 

Gulbergen 

Technische vragen_BPV_Verordening onderwijshuisvesting_V01052019_A06052019 

 

Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 01-04-2019 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Raadsinformatienota-Gemeentelijk-Verkeers-en-VervoersPlan-terinzagelegging-en-concept.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Raadsinformatienota-Gemeentelijk-Verkeers-en-VervoersPlan-terinzagelegging-en-concept.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Raadsinformatienota-Tijdlijn-overzicht-van-activiteiten-samenwerkingsverbanden-SGE-en-MRE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Raadsinformatienota-Tijdlijn-overzicht-van-activiteiten-samenwerkingsverbanden-SGE-en-MRE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Gemeente-Cranendonck-inzake-conceptbegrotingen-van-gemeenschappelijke-regelingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Gemeente-Cranendonck-inzake-conceptbegrotingen-van-gemeenschappelijke-regelingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Nieuwsbrief-Zwembad-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Bijlage-Persbericht-SGE-Visie-op-Wonen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Persbericht-SGE-Regionale-Visie-op-wonen-Visionair-kader-voor-wonen-in-SGE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Persbericht-Veldhoven-Veldhoven-vraagt-duidelijk-overheidsbeleid-voor-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Persbericht-Veldhoven-Veldhoven-vraagt-duidelijk-overheidsbeleid-voor-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-Controle-huisvesting-arbeidsmigranten-22-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-Controle-huisvesting-arbeidsmigranten-22-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/agenda/bijlage/143
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Motie-college-Veldhoven-t-b-v-VNG-congres-inzake-Daken-voor-Zonne-energie-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Motie-college-Veldhoven-t-b-v-VNG-congres-inzake-Daken-voor-Zonne-energie-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Jaarverslag-2018-Bibliotheek-Veldhoven-VVV-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Jaarverslag-2018-Stichting-de-Nieuwe-Band.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Persbericht-Website-Steunwijzer-maakt-inwoners-wegwijs.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Stichting-H-erken-Ouderverstoting-Reactie-op-interview-Rene-Meuwissen-dd-15052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Stichting-H-erken-Ouderverstoting-Reactie-op-interview-Rene-Meuwissen-dd-15052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Stichting-NHK-Rapport-Basis-voor-beleid-houtrook-en-luchtkwaliteit-dd-15052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Stichting-NHK-Rapport-Basis-voor-beleid-houtrook-en-luchtkwaliteit-dd-15052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Sfeerverslag-bijeenkomst-Proefcasus-Eindhoven-Airport-8-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Sfeerverslag-bijeenkomst-Proefcasus-Eindhoven-Airport-8-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Persbericht-Handhavingsactie-De-Run-Bedrijfspanden-gecontroleerd-op-legitiem-gebruik-09.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Persbericht-Handhavingsactie-De-Run-Bedrijfspanden-gecontroleerd-op-legitiem-gebruik-09.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2019-inzake-Basisschool-St-Jan-Baptist.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Sociale-Alliantie-Brief-aan-raadsleden-Ontstaan-van-energiekloof-voorkomen-09052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Sociale-Alliantie-Brief-aan-raadsleden-Ontstaan-van-energiekloof-voorkomen-09052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-CDA-Daklozen-in-Veldhoven-V10052019-A27052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-VSA-Hijsen-van-vlaggen-V09052019-A14052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/14-mei/19:30/19-021-Eerste-kwartaalrapportage-2019-JR/Technische-vraag-SENIOREN-VELDHOVEN-Kwarap-I-Sloop-Gansepoel-Besluit-14052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/14-mei/19:30/19-021-Eerste-kwartaalrapportage-2019-JR/Technische-vraag-D66-Kwarap-I-Besluit-14052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-SENIOREN-VELDHOVEN-Kwarap-I-Bezuinigingen-culturele-instellingen-Besluit-14052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-SENIOREN-VELDHOVEN-Kwarap-I-Bezuinigingen-culturele-instellingen-Besluit-14052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-PvdA-Deelname-operatie-Steenbreek-V07052019-A10052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-017-Technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-inzake-vier-gemeenschappelijke-regelingen-Gulbergen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-017-Technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-inzake-vier-gemeenschappelijke-regelingen-Gulbergen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-BPV-Verordening-onderwijshuisvesting-V01052019-A06052019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Technische-vragen/Raadsplanning-per-01-04-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
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Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

19-wk23-I: Gemeentenieuws Veldhoven 29 mei 

19-wk21-I  Nieuwsbrief college 24 mei 2019 

19-wk21-I  Gemeentenieuws Veldhoven 22 mei 2019 

19-wk21-I  RaadsNieuws 22 mei 2019 

19-wk20-I  Gemeentenieuws 15 mei 2019 

19-wk20-I  Officiële Bekendmakingen week 20 

19-wk20-I  Nieuwsbrief college 10 mei 2019 

19-wk19-I  Gemeentenieuws 8 mei 2019 

19-wk19-I  Nieuwsbrief college 6 mei 2019 

19-Link Openbare besluitenlijsten Veldhoven - college van Burgemeester & Wethouders  

 

 

Regionale Samenwerking 

19-Link VNG-Ledenbrieven 

19-Link Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

19-Link Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

19-Link GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

19-Link Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

19-Link 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/19-wk23-I-Gemeentenieuws-Veldhoven-29-mei.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Nieuwsbrief-college-24-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-Gemeentenieuws-Veldhoven-22-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21-I-RaadsNieuws-22-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Gemeentenieuws-15-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Officiele-Bekendmakingen-week-20.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk20-I-Nieuwsbrief-college-10-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Gemeentenieuws-8-mei-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk19-I-Nieuwsbrief-college-6-mei-2019.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
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
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
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