
 

-INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 1 t/m 4 – Januari 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-wk3-I Beantwoording art.42-vragen Senioren Veldhoven inzake niet correct naleven 

gemeentewet 

22-wk2-I  Art. 42 vragen_LL, BPV, VSA_Kwijtschelding reclamebelasting 

precarioheffing_V10012022 

 

Raadsinformatienota’s 

22-wk3-I Informatienota 'Actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen 2022-2025' 

22-wk3-I Informatienota 'Boardletter 2021' 

22-wk3-I Informatienota 'Aanbieding jaarprogramma 2022 Stedelijk Gebied Eindhoven' 

22-wk2-I Informatienota 'Groots! Een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE' 

22-wk1-I Informatienota 'Subsidieverlening Jack Mikkersfonds' 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Beantwoording-art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-inzake-niet-correct-naleven-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Beantwoording-art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-inzake-niet-correct-naleven-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Art-42-vragen-LL-BPV-VSA-Kwijtschelding-reclamebelasting-precarioheffing-V10012022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Art-42-vragen-LL-BPV-VSA-Kwijtschelding-reclamebelasting-precarioheffing-V10012022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Informatienota-Actieplan-Maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Informatienota-Boardletter-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Informatienota-Aanbieding-jaarprogramma-2022-Stedelijk-Gebied-Eindhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Informatienota-Groots-Een-hoogstaand-en-toegankelijk-voorzieningenaanbod-in-het-SGE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk1-I-Informatienota-Subsidieverlening-Jack-Mikkersfonds.pdf
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Overige documenten Cat.I 

22-wk4-I Raadsnieuws 26 januari 2022 

22-wk4-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 24-1-2022 inzake Herinrichting Kempenbaan-Oost 

22-wk3-I Stichting TIS-NL d.d. 19-01-2022 inzake Verordening leges 2022 

22-wk3-I  Nieuwsflits d.d. januari 2022 inzake Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-

Brabant 

22-wk3-I  Brief dhr. Lijten d.d. 19-1-2022 inzake Reactie insprekers bestemmingsplan 'Zittard 41-

43' 

22-wk3-I  Brief dhr. Roijers d.d. 19-01-2022 inzake Brieven VVN en Fietsersbond over 

burgerinitiatief 

22-wk3-I NLVOW d.d. 18-1-2022 inzake Oproep aan gemeentes tot gebruik van gedragscodes 

22-wk3-I Brief inwoner d.d. 12-1-2022 inzake Openbare tribune oude zwembad terrein 

22-wk3-I Brief VNG d.d. 17-1-21 inzake Wijz. VNG Huisvestingsverordening; Regels 

opkoopbescherming 

22-wk3-I Brief inwoner d.d. 16-1-2022 inzake Verkeersstroom N69 Westparallel 

22-wk2-I Brief Alzheimer Nederland d.d. 11-1-22 inzake Focuspunten Alzheimer Nederland 

22-wk2-I Brief Wijk 't Slot d.d. 21-12-21 inzake Slot-Oost 

22-wk2-I Brief Wijk 't Slot d.d. 21-12-21 inzake Belangstelling aankoop ontwikkelloc. Heistraat 

Zoom 

22-wk2-I Brief VRBZO d.d. 13-01-2022 inzake Kadernota 2023 

22-wk2-I Brief inwoner d.d. 13-01-2022 inzake Boom voor Zeelst 

22-wk2-I Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten Januari 2022 

22-wk2-I  Presentatie dhr. Roijers d.d. 11-1-2022 inzake Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As 

22-wk2-I Raden in Verzet d.d. 7-1-2022 inzake Voortgangsnotitie Januari 2022 

 

Technische vragen 

21-wk4-I  Beantwoording technische vragen_PvdA_Bestemmingsplan Zittard 41-

43_V25012022_A26012022 

22-wk3-I Beantwoording technische vragen_CDA_Kaders Citycentrum_V12012022_A17012022 

22-wk3-I  Beantwoording technische vraag_GBV_Omgevingswet_V13012022_A17012022 

22-wk3-I Beantwoording technische vraag Senioren Veldhoven_Besluiten Omgevingswet 

22-wk2-I Beantwoording technische vragen_PvdA_Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs_V13012022_A14022022 

22-wk2-I  Beantwoording technische vraag_VSA_Kaders programma Citycentrum 

parkeren_V12012022_A13012022 

22-wk2-I Beantwoording technische vragen_Senioren Veldhoven_Zelfbewoningsplicht koopwoning 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

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

 

VNG-Ledenbrieven 

22-wk4-I VNG Raadsledennieuwsbrief - januari 2022 

22-wk4-I VNG Ledenbrief d.d. 21-1-22 inzake VNG Model Marktverordening (nieuw); aanpassingen 

aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet 

22-wk4-I VNG Ledenbrief d.d. 21-1-22 inzake Weekoverzicht 17 - 21 januari 2022 

 

 

Regionale Samenwerking 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk4-I-Raadsnieuws-26-januari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk4-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-24-1-2022-inzake-Herinrichting-Kempenbaan-Oost.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Stichting-TIS-NL-d-d-19-01-2022-inzake-Verordening-leges-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Nieuwsflits-d-d-januari-2022-inzake-Samenwerken-in-de-Omgevingswet-in-Zuidoost-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Nieuwsflits-d-d-januari-2022-inzake-Samenwerken-in-de-Omgevingswet-in-Zuidoost-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-dhr-Lijten-d-d-19-1-2022-inzake-Reactie-insprekers-bestemmingsplan-Zittard-41-43.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-dhr-Lijten-d-d-19-1-2022-inzake-Reactie-insprekers-bestemmingsplan-Zittard-41-43.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-dhr-Roijers-d-d-19-01-2022-inzake-Brieven-VVN-en-Fietersbond-over-burgerinitiatief.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-dhr-Roijers-d-d-19-01-2022-inzake-Brieven-VVN-en-Fietersbond-over-burgerinitiatief.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-NLVOW-d-d-18-1-2022-inzake-Oproep-aan-gemeentes-tot-gebruik-van-gedragscodes.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-inwoner-d-d-12-1-2022-inzake-Openbare-tribune-oude-zwembad-terrein.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-VNG-d-d-17-1-21-inzake-Wijz-VNG-Huisvestingsverordening-Regels-opkoopbescherming.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-VNG-d-d-17-1-21-inzake-Wijz-VNG-Huisvestingsverordening-Regels-opkoopbescherming.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Brief-inwoner-d-d-16-1-2022-inzake-Verkeersstroom-N69-Westparallel.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-Alzheimer-Nederland-d-d-11-1-22-inzake-Focuspunten-Alzheimer-Nederland.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-Wijk-t-Slot-d-d-21-12-21-inzake-Slot-Oost.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-Wijk-t-Slot-d-d-21-12-21-inzake-Belangstelling-aankoop-ontwikkelloc-Heistraat-Zoom.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-Wijk-t-Slot-d-d-21-12-21-inzake-Belangstelling-aankoop-ontwikkelloc-Heistraat-Zoom.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-VRBZO-d-d-13-01-2022-inzake-Kadernota-2023.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-inwoner-d-d-13-01-2022-inzake-Boom-voor-Zeelst.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-Januari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Presentatie-dhr-Roijers-d-d-11-1-2022-inzake-Burgerinitiatief-Autoluwe-Stedelijke-As.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Raden-in-Verzet-d-d-7-1-2022-inzake-Voortgangsnotitie-Januari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk4-I-Beantwoording-technische-vragen-PvdA-Bestemmingsplan-Zittard-41-43-V25012022-A26012022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk4-I-Beantwoording-technische-vragen-PvdA-Bestemmingsplan-Zittard-41-43-V25012022-A26012022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Beantwoording-technische-vragen-CDA-Kaders-Citycentrum-V12012022-A17012022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vraag-GBV-Omgevingswet-V13012022-A17012022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Beantwoording-technische-vraag-Senioren-Veldhoven-Besluiten-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vragen-PvdA-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-V13012022-A1401.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-technische-vragen-PvdA-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-V13012022-A1401.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Beantwoording-technische-vraag-VSA-Kaders-programma-Citycentrum-parkeren-V12012022-A1301202.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Beantwoording-technische-vraag-VSA-Kaders-programma-Citycentrum-parkeren-V12012022-A1301202.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Beantwoording-technische-vragen-Senioren-Veldhoven-Zelfbewoningsplicht-koopwoning.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
https://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/VNG-Raadsledennieuwsbrief-januari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk4-I-VNG-Ledenbrief-d-d-21-1-22-inzake-VNG-Model-Marktverordening-nieuw-aanpassingen-aan-Eur.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk4-I-VNG-Ledenbrief-d-d-21-1-22-inzake-VNG-Model-Marktverordening-nieuw-aanpassingen-aan-Eur.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk4-I-VNG-Ledenbrief-d-d-21-1-22-inzake-Weekoverzicht-17-21-januari-2022.pdf


3 / 3 

MRE - Nieuws 

22-wk3-I Nieuwsbrief MRE d.d. 19-01-2022 

22-wk2-I Nieuwsbrief MRE d.d. 11-1-2022 

22-wk2-I Brief MRE d.d. 10-1-'22 inzake Besluiten Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven 

15-12-21 

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

 

GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

 

Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

 

Brainport Regio Eindhoven 

 

Raadsplanning incl. openstaande moties 

Raadsplanning per 13 januari 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://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk3-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-19-01-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-11-1-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-MRE-d-d-10-1-22-inzake-Besluiten-Algemeen-Bestuur-Metropoolregio-Eindhoven-15-12-21.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk2-I-Brief-MRE-d-d-10-1-22-inzake-Besluiten-Algemeen-Bestuur-Metropoolregio-Eindhoven-15-12-21.pdf
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.vrbzo.nl/
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://www.brainport.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-2022-per-13-januari-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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