
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 36 t/m 39 – September 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-wk39-I Beantwoording Art. 42 vragen D66 opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht 

21-wk39-I  Art. 42 vragen_Senioren Veldhoven_mandaat GR Ergon_V30092021 

21-wk38-I  Art.42 vragen_VSA_Vaststellen parkeernormen_V23092021 

21-wk36-I Beantwoording Art.42 vragen VSA inzake PGB WMO en Jeugdzorg 

21-wk36-I Beantwoording Art.42 vragen Lokaal Liberaal inzake stijging ambtelijke vacatures 

21-wk36-I  Art.42 vragen_PvdA_Vrijwilligerswerk_V07092021 

21-wk36-I  Art. 42 vragen_D66_Invoering opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht_V06092021 

 

Raadsinformatienota’s 

21-wk37-I Informatienota 'Aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer' incl bijlage 

21-wk37-I Informatienota 'Verantwoording over het informatiebeheer in 2020' met bijlagen 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Beantwoording-Art-42-vragen-D66-opkoopbescherming-en-zelfbewoningsplicht.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-mandaat-GR-Ergon-V30092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-Art-42-vragen-VSA-Vaststellen-parkeernormen-V23092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-Art-42-vragen-VSA-inzake-PGB-WMO-en-Jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-Art-42-vragen-Lokaal-Liberaal-inzake-stijging-ambtelijke-vacatures.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Art-42-vragen-PvdA-Vrijwilligerswerk-V07092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Art-42-vragen-D66-Invoering-opkoopbescherming-en-zelfbewoningsplicht-V06092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Informatienota-Aanpassingen-dienstregeling-openbaar-vervoer-incl-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Informatienota-Verantwoording-over-het-informatiebeheer-in-2020-met-bijlagen.pdf
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21-wk36-I Informatienota 'Motie rattenbestrijding' met bijlage 

 

 

Overige documenten Cat.I 

21-wk39-I Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg d.d. 30-9-2021 - september 2021 

21-wk39-I Brief SGE d.d. 27-9-2021 inzake Start actualisatie samenwerkingsagenda Stedelijk 

Gebied E 

21-wk39-I Nieuwsbrief VNG d.d. 24-9-2021 inzake Ledenbrief coronacrisis nr 35 

21-wk39-I Nieuwsbrief VNG d.d. 28-9-2021 inzake Ledenbrief Europa in een oogwenk 

21-wk39-I Uitnodiging Provincie Overijssel d.d 28-9-2021 inzake  PlattelandsParlement 20 

november 

21-wk39-I  Motie gem. Woensdrecht d.d. 29-9-2021 inzake Borstonderzoek iedere twee jaar 

21-wk39-I  Motie gem. Nissewaard d.d. 29-9-2021 Oproep tot wetswijziging afschaffing 6-

maandentermijn 

21-wk39-I Motie gemeenteraad Heerhugowaard d.d 29-9-2021 inzake Bevolkingsonderzoek 

borstkanker 

21-wk39-I Programmabegroting 2022 d.d. 28-9-2021 

21-wk39-I Nieuwsbrief Klimaatverbond Nederland september 2021 d.d. 27-9-2021 

21-wk38-I Raadsnieuws 22 september 2021 

21-wk38-I EMBARGO Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 23-9-21 inzake Uitreiking Erespeld 

21-wk38-I Nieuwsbrief #7 Regionaal Meetnet Lucht & Geluid september 2021 d.d 20-9-2021 

21-wk37-I Persbericht stichting Hoogbegaafd d.d. 17-9-21 inzake Samen Debatteren- Ziek van 

School 

21-wk37-I Motie gemeente Vlieland d.d. 9-9-2021 inzake Borstonderzoek 

21-wk36-I Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten september 2021 d.d. 9-9-2021 

21-wk36-I Natuurmonumenten d.d. 8-9-2021 inzake Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer 

21-wk36-I Brief Milieudefensie Eindhoven d.d. 7-9-2021 inzake Duurzaamheidsplan Brainport 

21-wk36-I  Brief dhr. Roijers d.d. 5 september 2021 inzake Beantwoording art. 42 vragen 

Bossebaan-Burg.v.Hoofflaan 

 

Technische vragen 

21-wk37-I Beantwoording technische vraag Senioren Veldhoven_Beslisvrijheid gemeenschappelijke 

regeling_V14092021_A24092021 

21-wk37-I  Beantwoording technische vraag_GBV_Ongevallen 

Blaarthemseweg_V31082021_A13092021 

21-wk36-I Beantwoording technische vraag Senioren Veldhoven_Bossebaan 

BurgvHoofflaan_V31082021_A07092021 

21-wk36-I  Beantwoording aanvull. technische vragen_CDA_Vaststellen programmering nieuwe 

werklocaties SGE_V06092021_A07092021 

21-wk36-I  Beantwoording technische vraag_D66_Wijzigen GR VRBZO_V06092021_A07092021 

21-wk36-I Beantwoording technische vragen_SENIOREN VELDHOVEN_Mogelijke 

daklozen_V06092021_A07092021 

21-wk36-I  Beantwoording technische vragen_CDA_Vaststellen programmering nieuwe werklocaties 

SGE_V01092021_A03092021 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

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

 

VNG-Ledenbrieven 

21-wk39-I Nieuwsbrief VNG d.d. 23-9-2021 inzake Raadsledennieuwsbrief 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Informatienota-Motie-rattenbestrijding-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Nieuwsbrief-Combinatie-Jeugdzorg-d-d-30-9-2021-september-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Brief-SGE-d-d-27-9-2021-inzake-Start-actualisatie-samenwerkingsagenda-Stedelijk-Gebied-E.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Brief-SGE-d-d-27-9-2021-inzake-Start-actualisatie-samenwerkingsagenda-Stedelijk-Gebied-E.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Nieuwsbrief-VNG-d-d-24-9-2021-inzake-Ledenbrief-coronacrisis-nr-35.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Nieuwsbrief-VNG-d-d-28-9-2021-inzake-Ledenbrief-Europa-in-een-oogwenk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Uitnodiging-Provincie-Overijssel-d-d-28-9-2021-inzake-PlattelandsParlement-20-november.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Uitnodiging-Provincie-Overijssel-d-d-28-9-2021-inzake-PlattelandsParlement-20-november.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Motie-gem-Woensdrecht-d-d-29-9-2021-inzake-Borstonderzoek-iedere-twee-jaar.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Motie-gem-Nissewaard-d-d-29-9-2021-Oproep-tot-wetswijziging-afschaffing-6-maandentermijn.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Motie-gem-Nissewaard-d-d-29-9-2021-Oproep-tot-wetswijziging-afschaffing-6-maandentermijn.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Motie-gemeenteraad-Heerhugowaard-d-d-29-9-2021-inzake-Bevolkingsonderzoek-borstkanker.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Motie-gemeenteraad-Heerhugowaard-d-d-29-9-2021-inzake-Bevolkingsonderzoek-borstkanker.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Programmabegroting-2022-d-d-28-9-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Nieuwsbrief-Klimaatverbond-Nederland-september-2021-d-d-27-9-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-Raadsnieuws-22-september-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-EMBARGO-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-23-9-21-inzake-Uitreiking-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-Nieuwsbrief-7-Regionaal-Meetnet-Lucht-Geluid-september-2021-d-d-20-9-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Persbericht-stichting-Hoogbegaafd-d-d-17-9-21-inzake-Samen-Debatteren-Ziek-van-School.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Persbericht-stichting-Hoogbegaafd-d-d-17-9-21-inzake-Samen-Debatteren-Ziek-van-School.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Motie-gemeente-Vlieland-d-d-9-9-2021-inzake-Borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-september-2021-d-d-9-9-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Natuurmonumenten-d-d-8-9-2021-inzake-Petitie-voor-insectvriendelijker-groenbeheer.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Brief-Milieudefensie-Eindhoven-d-d-7-9-2021-inzake-Duurzaamheidsplan-Brainport.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Brief-dhr-Roijers-d-d-5-september-2021-inzake-Beantwoording-art-42-vragen-Bossebaan-Bur.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Brief-dhr-Roijers-d-d-5-september-2021-inzake-Beantwoording-art-42-vragen-Bossebaan-Bur.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Beantwoording-technische-vraag-Senioren-Veldhoven-Beslisvrijheid-gemeenschappelijke-regeli.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Beantwoording-technische-vraag-Senioren-Veldhoven-Beslisvrijheid-gemeenschappelijke-regeli.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Beantwoording-technische-vraag-GBV-Ongevallen-Blaarthemseweg-V31082021-A13092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Beantwoording-technische-vraag-GBV-Ongevallen-Blaarthemseweg-V31082021-A13092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vraag-Senioren-Veldhoven-Bossebaan-BurgvHoofflaan-V31082021-A0709.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vraag-Senioren-Veldhoven-Bossebaan-BurgvHoofflaan-V31082021-A0709.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-aanvull-technische-vragen-CDA-Vaststellen-programmering-nieuwe-werklocaties.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-aanvull-technische-vragen-CDA-Vaststellen-programmering-nieuwe-werklocaties.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vraag-D66-Wijzigen-GR-VRBZO-V06092021-A07092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Mogelijke-daklozen-V06092021-A07092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Mogelijke-daklozen-V06092021-A07092021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vragen-CDA-Vaststellen-programmering-nieuwe-werklocaties-SGE-V010.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Beantwoording-technische-vragen-CDA-Vaststellen-programmering-nieuwe-werklocaties-SGE-V010.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
https://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Nieuwsbrief-VNG-d-d-23-9-2021-inzake-Raadsledennieuwsbrief.pdf
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21-wk37-I VNG Ledenbrief d.d 13-9-2021 inzake Zorg + Veiligheid nummer 28, september 2021 

 

 

Regionale Samenwerking 

MRE - Nieuws 

21-wk39-I  Nieuwsbrief MRE d.d. 30 september 2021 

21-wk38-I Nieuwsbrief MRE d.d. 23-9-2021 

21-wk37-I Nieuwsbrief MRE d.d. 17-09-2021 

21-wk36-I Nieuwsbrief MRE d.d. 9-9-2021 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

 

GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

21-wk38-I GGD B-ZO d.d. 23-9-2021 inzake Informatiebrief Stand van zaken vaccinatiegraad 

Brabant-ZO 

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

 

Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

 

Brainport Regio Eindhoven 

 

Raadsplanning incl. openstaande moties 

Raadsplanning 2021-2022 per 28 september 2021 

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. 

 

21-wk39-III Zienswijze 1 d.d. 29-9-2021 inzake Omgevingsvisie Veldhoven 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-VNG-Ledenbrief-d-d-13-9-2021-inzake-Zorg-Veiligheid-nummer-28-september-2021.pdf
https://metropoolregioeindhoven.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-30-september-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-23-9-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-17-09-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk36-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-9-9-2021.pdf
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-GGD-B-ZO-d-d-23-9-2021-inzake-Informatiebrief-Stand-van-zaken-vaccinatiegraad-Brabant-ZO.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk38-I-GGD-B-ZO-d-d-23-9-2021-inzake-Informatiebrief-Stand-van-zaken-vaccinatiegraad-Brabant-ZO.pdf
https://www.vrbzo.nl/
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://www.brainport.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-2021-2022-per-28-september-2021.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
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk39-III-Zienswijze-1-d-d-29-9-2021-inzake-Omgevingsvisie-Veldhoven.pdf
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