
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 28 t/m 31 – Juli 2020 
 

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 

 

 

Raadsinformatienota’s 

20-wk31-I  Informatienota 'Denkfase Omgevingsvisie Veldhoven' 

20-wk31-I  Informatienota ‘Invoering urenuitbreiding voorschoolse educatie en peuterwerk’ 
20-wk30-I Informatienota 'Temporisering integraal huisvestingsplan onderwijs' met bijlage 

20-wk29-I Informatienota 'Invoering urenuitbreiding voorschoolse educatie' 

20-wk28-I Informatienota 'Grondprijzen 2020' met bijlage 

 

Overige documenten Cat.I 

20-wk31-I  Motie Almelo d.d. 31-7-2020 inzake Herverdeling gemeentefonds 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Informatienota-Denkfase-Omgevingsvisie-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Informatienota-Invoering-urenuitbreiding-voorschoolse-educatie-en-peuterwerk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-Informatienota-Temporisering-integraal-huisvestingsplan-onderwijs-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Informatienota-Invoering-urenuitbreiding-voorschoolse-educatie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Informatienota-Grondprijzen-2020-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Motie-Almelo-d-d-31-7-2020-inzake-Herverdeling-gemeentefonds.pdf
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20-wk31-I  Informatiebrief sociaal domein editie 12 & 13 

20-wk31-I  Motie Loon op Zand d.d. 30-7-2020 inzake Financiën vanuit het Rijk 

20-wk31-I  Brief d.d 30-7-2020 inzake Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport 

20-wk31-I  E-mail VluchtelingenWerk Nederland d.d. 27-7-2020 inzake Update vluchtelingenkinderen 

20-wk31-I  Brief Huurdersvereniging Woonbedrijf d.d. 27-7-2020 inzake Woonrapport MRE 2019 

20-wk31-I  Motie Papendrecht d.d. 20-07-2020 inzake Verhuurdersheffing sociale huurwoningen 

20-wk31-I Brief inwoner d.d. 22-7-2020 inzake Leuningdelen rotonde Heerbaan/Smelen/Heemweg 

20-wk30-I gemeente Veldhoven d.d. 23-7-2020 inzake Bericht aan omgeving project Slot Oost 

20-wk30-I Brief Brabantse milieufederatie d.d. 22-7-2020 inzake Beoordeling Concept RES 

20-wk30-I Brief VRBZO d.d. 21-7-2020 inzake Update coronavirus Zuidoost-Brabant met bijlage 

20-wk30-I Brief Lokaal Liberaal d.d 21-7-2020 inzake Naam den Ekkerman 

20-wk29-I VNG d.d. 16-7-2020 inzake Rapport AEF financiële consequenties corona voor gemeenten 

20-wk29-I EMBARGO gemeente Veldhoven d.d. 15-7-2020 inzake toekenning Erespeld 

20-wk29-I Brief GGD d.d. 16-7-2020 inzake Programmabegroting GGD 2021 

20-wk29-I Motie gemeente Brunssum d.d. 30-6-2020 inzake 'Voor 14' (verhoging minimum loon) 

20-wk29-I  Motie Loon op Zand d.d. 2-7-2020 inzake opvang kinderen Griekse vluchtelingenkampen 

20-wk28-I Informatienota inzake zienswijze Luchtvaartnota met 5 bijlagen 

20-wk28-I Bijlage1 Informatienota inzake zienswijze Luchtvaartnota ontwerp luchtvaartnota 2020-

2050 

20-wk28-I Bijlage2 Informatienota inzake zienswijze Luchtvaartnota planMER luchtvaartnota april 

2020 

20-wk28-I Bijlage3 Informatienota inzake Luchtvaartnota Nota van antwoord op zienswijzen NRD 

luchtv 

20-wk28-I Bijlage4 Informatienota inzake zienswijze Luchtvaartnota Zienswijze gemeente 

Veldhoven 

20-wk28-I Bijlage5 Informatienota inzake zienswijze Luchtvaartnota Zienswijze gemeente 

Eindhoven 

20-wk28-I  Brief MIRT, SGE en MRE d.d. 10-7-2020 inzake onderzoek MIRT Brainport Bereikbaar 

20-wk28-I Brief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden d.d. 9-7-2020 inzake ZomerBrief 2020 

20-wk28-I Nieuwsbrief 2 Regionaal Meetnet d.d. 8-7-2020 inzake Lucht&Geluid_JUL2020 

20-wk28-I Gemeente Almelo d.d. 7-7-2020 inzake Motie 'Meer waardering zorgverleners' 

20-wk28-I Gemeente Almelo d.d. 7-7-2020 inzake Motie Herverdeling gemeentefonds 

20-wk28-I Verhuisbericht ZuidZorg d.d. 7-7-2020 

20-wk28-I Brief VRBZO d.d. 7-7-2002 inzake Update Coronavirus Zuidoost-Brabant 

20-wk28-I  Memo college d.d. 7-7-2020 inzake Corona in cijfers 

20-wk28-I Gemeente Sint-Michielsgestel dd. 18-6-'20 inzake Motie Stabieler gemeentefonds- 

AANGENOMEN 

 

Technische vragen 

Beantwoording_technische vraag_SENIOREN VELDHOVEN_kraakwoningen_A13072020_V29062020 

Beantwoording technische vragen_VVD_Motie Straatnamen_A10072020_V03072020 

Beantwoording technische vragen_D66_Kempenbaan_Moormanlaan_A07072020_V03072020 

Beantwoording_technische vragen_SENIOREN VELDHOVEN_RKC-rapport 

Woonbeleid_V29062020_A06072020 

 

Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 01-12-2019 DEFINITIEVE-VERSIE 

Motie & Amendementenoverzicht 2014-2019 per 1-12-2019; DEFINITIEVE VERSIE 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Informatiebrief-sociaal-domein-editie-12-13.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Motie-Loon-op-Zand-d-d-30-7-2020-inzake-Financien-vanuit-het-Rijk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Brief-d-d-30-7-2020-inzake-Bestuurlijk-Overleg-Eindhoven-Airport.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-E-mail-VluchtelingenWerk-Nederland-d-d-27-7-2020-inzake-Update-vluchtelingenkinderen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Brief-Huurdersvereniging-Woonbedrijf-d-d-27-7-2020-inzake-Woonrapport-MRE-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Motie-Papendrecht-d-d-20-07-2020-inzake-Verhuurdersheffing-sociale-huurwoningen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Heemweg.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-gemeente-Veldhoven-d-d-23-7-2020-inzake-Bericht-aan-omgeving-project-Slot-Oost.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-Brief-Brabantse-milieufederatie-d-d-22-7-2020-inzake-Beoordeling-Concept-RES.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-Brief-VRBZO-d-d-21-7-2020-inzake-Update-coronavirus-Zuidoost-Brabant-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-Brief-Lokaal-Liberaal-d-d-21-7-2020-inzake-Naam-den-Ekkerman.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-VNG-d-d-16-7-2020-inzake-Rapport-AEF-financiele-consequenties-corona-voor-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-EMBARGO-gemeente-Veldhoven-d-d-15-7-2020-inzake-toekenning-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Brief-GGD-d-d-16-7-2020-inzake-Programmabegroting-GGD-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Motie-gemeente-Brunssum-d-d-30-6-2020-inzake-Voor-14-verhoging-minimum-loon.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Motie-Loon-op-Zand-d-d-2-7-2020-inzake-opvang-kinderen-Griekse-vluchtelingenkampen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-met-5-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage1-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-ontwerp-luchtvaartnota-2020-2050.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage1-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-ontwerp-luchtvaartnota-2020-2050.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage2-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-planMER-luchtvaartnota-april-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage2-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-planMER-luchtvaartnota-april-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage3-Informatienota-inzake-Luchtvaartnota-Nota-van-antwoord-op-zienswijzen-NRD-luchtv.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage3-Informatienota-inzake-Luchtvaartnota-Nota-van-antwoord-op-zienswijzen-NRD-luchtv.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage4-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-Zienswijze-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage4-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-Zienswijze-gemeente-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage5-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-Zienswijze-gemeente-Eindhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Bijlage5-Informatienota-inzake-zienswijze-Luchtvaartnota-Zienswijze-gemeente-Eindhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Brief-MIRT-SGE-en-MRE-d-d-10-7-2020-inzake-onderzoek-MIRT-Brainport-Bereikbaar.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Brief-Nederlandse-Vereniging-voor-Raadsleden-d-d-9-7-2020-inzake-ZomerBrief-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Nieuwsbrief-2-Regionaal-Meetnet-d-d-8-7-2020-inzake-Lucht-Geluid-JUL2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Gemeente-Almelo-d-d-7-7-2020-inzake-Motie-Meer-waardering-zorgverleners.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Gemeente-Almelo-d-d-7-7-2020-inzake-Motie-Herverdeling-gemeentefonds.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Verhuisbericht-ZuidZorg-d-d-7-7-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Brief-VRBZO-d-d-7-7-2002-inzake-Update-Coronavirus-Zuidoost-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Memo-college-d-d-7-7-2020-inzake-Corona-in-cijfers.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Gemeente-Sint-Michielsgestel-dd-18-6-20-inzake-Motie-Stabieler-gemeentefonds-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Gemeente-Sint-Michielsgestel-dd-18-6-20-inzake-Motie-Stabieler-gemeentefonds-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vraag-SENIOREN-VELDHOVEN-kraakwoningen-A13072020-V29062020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vragen-VVD-Motie-Straatnamen-A10072020-V03072020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vragen-D66-Kempenbaan-Moormanlaan-A07072020-V03072020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-RKC-rapport-Woonbeleid-V29062020-A06072020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-RKC-rapport-Woonbeleid-V29062020-A06072020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-01-12-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-01-12-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-12-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
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20-wk31-I  Openbare besluiten collegevergadering 28 juli 2020 

20-wk31-I  Gemeentenieuws 29 juli 2020 

20-wk30-I Openbare besluiten collegevergadering 21 juli 2020 

20-wk30-I Gemeentenieuws 22 juli 2020 

20-wk29-I Gemeentenieuws Veldhoven 15 juli 2020 

20-wk29-I Raadsnieuws Veldhoven 15 juli 2020 

20-wk29-I Openbare besluiten collegevergadering 14 juli 2020 

20-wk28-I Gemeentenieuws 8 juli 2020 

20-wk28-I Openbare besluiten collegevergadering 7 juli 2020 

  

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/20-wk31-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-28-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk31-I-Gemeentenieuws-29-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-21-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk30-I-Gemeentenieuws-22-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Gemeentenieuws-Veldhoven-15-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Raadsnieuws-Veldhoven-15-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk29-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-14-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Gemeentenieuws-8-juli-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk28-I-Openbare-besluiten-collegevergadering-7-juli-2020.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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