
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 23 t/m 26 – Juni 2022 
 

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 

22-wk26-I Art. 42 vragen_GBV_Zorgvilla's Oerle_V27062022 

22-wk23-I Beantwoording Art. 42 Senioren Veldhoven inzake Wet open overheid (Woo) 

 

Raadsinformatienota’s 

22-wk26-I Informatienota 'Verstedelijkingsakkoord SGE' ondertekend 

 

Overige documenten Cat.I 

22-wk26-I Raadsnieuws 29 juni 2022 

22-wk26-I Brief Cooplink d.d. 29-6-2022 inzake Actieplan Coöperatief wonen 

22-wk26-I Enquête RVO d.d. 30-6-2022 inzake Biomassafeiten 

22-wk26-I Brief Kringloop de Kempen d.d. 2706-2022 inzake Jaarverslag 2021 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Art-42-vragen-GBV-Zorgvilla-s-Oerle-V27062022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Beantwoording-Art-42-Senioren-Veldhoven-inzake-Wet-open-overheid-Woo.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Informatienota-Verstedelijkingsakkoord-SGE-ondertekend.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Raadsnieuws-29-juni-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Brief-Cooplink-d-d-29-6-2022-inzake-Actieplan-Cooeperatief-wonen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Enquete-RVO-d-d-30-6-2022-inzake-Biomassafeiten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Brief-Kringloop-de-Kempen-d-d-2706-2022-inzake-Jaarverslag-2021.pdf
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22-wk26-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 23-6-22 inzake Uitreiking Koninklijke Erepenning 

22-wk26-I Brief Ned. Ver. Raadsleden d.d. 27-6-22 inzake Gezamenlijke competentiescan 

gemeenteraad 

22-wk26-I Raadsinformatiebrief VRBZO d.d. 27-6-2022 inzake Opvang vluchtelingen 11 

22-wk26-I EMBARGO gemeente Veldhoven d.d. 27-06-2022 inzake Uitreiking Erespeld 

22-wk25-I Raadsnieuws 22 juni 2022 

22-wk25-I Informatiebrief RHCe d.d. 20-06-2022 

22-wk25-I Brief gemeente Veldhoven d.d. 21-6-22 inzake Ontwerpbestemmingsplannen De Run 

7000 ASML 

22-wk23-I Brief rekenkamercommissie d.d. 13-6-2022 inzake Onderzoeksplan Armoedebeleid 

22-wk23-I Brief gemeente Veldhoven d.d. 16-6-2022 inzake Ontwerpbestemmingsplan Djept 

22-wk23-I Brief gemeente Veldhoven d.d. 16-6-2022 inzake Ontwerpbestemmingsplan 'Kruisstraat 

114b-116 

22-wk23-I Brief Milieudefensie Eindhoven dd. 10-6-22 inzake voorstel campagne energieopslag MRE 

22-wk23-I Raadsinformatiebrief 10 VRBZO d.d 9-6-22 inzake Opvang vluchtelingen 

22-wk23-I Provincie Noord-Brabant d.d. 9-6-2022 inzake Afkondiging transportschaarste TenneT 

22-wk23-I Brief Brom juridisch adviesbureau d.d. 8-6-22 inzake Ingebrekestelling gemeente 

Veldhoven 

22-wk23-I Voortgangsnotitie Raden in Verzet - Juni 2022 

22-wk23-I Persbericht TenneT d.d. 8-6-2022 inzake Congestie op elektriciteitsnet Limburg en 

Brabant 

22-wk23-I EMBARGO Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 3-6-2022 inzake Uitreiking Erespeld 

22-wk23-I Nieuwsbrief VBG d.d. 7-6-2022 inzake Juni 2022 

22-wk23-I Brief dhr. Cloosterman d.d. 5-6-22 inzake Verzet tegen windmolens laait op 

 

Technische vragen 

22-wk26-I Beantwoording technische vragen_D66_Jaarstukken 2021_V23062022_A28062022 

22-wk24-I Beantwoording technische vragen_VVD_Handhaving_V10062022_A17062022 

22-wk23-I Beantwoording technische vragen_GBV_Procesvoorstel Zonderwijk en 

RvO_V02062022_A08062022 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

(iedere donderdag volgend op een collegevergadering worden de openbare besluiten gepubliceerd) 

 

VNG-Ledenbrieven 

 

Regionale Samenwerking 

 

MRE - Nieuws 

22-wk23-I Nieuwsbrief MRE juni 2022 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

 

GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

 

Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-23-6-22-inzake-Uitreiking-Koninklijke-Erepenning.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Brief-Ned-Ver-Raadsleden-d-d-27-6-22-inzake-Gezamenlijke-competentiescan-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Brief-Ned-Ver-Raadsleden-d-d-27-6-22-inzake-Gezamenlijke-competentiescan-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Raadsinformatiebrief-VRBZO-d-d-27-6-2022-inzake-Opvang-vluchtelingen-11.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-EMBARGO-gemeente-Veldhoven-d-d-27-06-2022-inzake-Uitreiking-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk25-I-Raadsnieuws-22-juni-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk25-I-Informatiebrief-RHCe-d-d-20-06-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk25-I-Brief-gemeente-Veldhoven-d-d-21-6-22-inzake-Ontwerpbestemmingsplannen-De-Run-7000-ASML.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk25-I-Brief-gemeente-Veldhoven-d-d-21-6-22-inzake-Ontwerpbestemmingsplannen-De-Run-7000-ASML.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-rekenkamercommissie-d-d-13-6-2022-inzake-Onderzoeksplan-Armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-gemeente-Veldhoven-d-d-16-6-2022-inzake-Ontwerpbestemmingsplan-Djept.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-gemeente-Veldhoven-d-d-16-6-2022-inzake-Ontwerpbestemmingsplan-Kruisstraat-114b-11.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-gemeente-Veldhoven-d-d-16-6-2022-inzake-Ontwerpbestemmingsplan-Kruisstraat-114b-11.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-Milieudefensie-Eindhoven-dd-10-6-22-inzake-voorstel-campagne-energieopslag-MRE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Raadsinformatiebrief-10-VRBZO-d-d-9-6-22-inzake-Opvang-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Provincie-Noord-Brabant-d-d-9-6-2022-inzake-Afkondiging-transportschaarste-TenneT.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-Brom-juridisch-adviesbureau-d-d-8-6-22-inzake-Ingebrekestelling-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-Brom-juridisch-adviesbureau-d-d-8-6-22-inzake-Ingebrekestelling-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Voortgangsnotitie-Raden-in-Verzet-Juni-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Persbericht-TenneT-d-d-8-6-2022-inzake-Congestie-op-elektriciteitsnet-Limburg-en-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Persbericht-TenneT-d-d-8-6-2022-inzake-Congestie-op-elektriciteitsnet-Limburg-en-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-EMBARGO-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-3-6-2022-inzake-Uitreiking-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Nieuwsbrief-VBG-d-d-7-6-2022-inzake-Juni-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Brief-dhr-Cloosterman-d-d-5-6-22-inzake-Verzet-tegen-windmolens-laait-op.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk26-I-Beantwoording-technische-vragen-D66-Jaarstukken-2021-V23062022-A28062022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk24-I-Beantwoording-technische-vragen-VVD-Handhaving-V10062022-A17062022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Beantwoording-technische-vragen-GBV-Procesvoorstel-Zonderwijk-en-RvO-V02062022-A08062022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Beantwoording-technische-vragen-GBV-Procesvoorstel-Zonderwijk-en-RvO-V02062022-A08062022.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
https://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk23-I-Nieuwsbrief-MRE-juni-2022.pdf
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.vrbzo.nl/
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
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Brainport Regio Eindhoven 

 

Raadsplanning incl. openstaande moties 

 

Raadsplanning 2022 per 02-06-2022  

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://www.brainport.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Raadsplanning-2022-per-02-06-2022.pdf
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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