
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 40 t/m 43 – Oktober 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-wk42-I Beantwoording Art.42 vragen GBV inzake Financiele positie inwoners 

22-wk41-I Beantwoording Art.42 vragen Senioren Veldhoven inzake Energiecrisis en inflatie 

22-wk41-I Art 42. vragen_GLPvdA, HvV, D66, CDA_uitbreiding ASML_V07102022 

22-wk40-I Beantwoording_Art.42_SeniorenVeldhoven_sportvereniging wijkcentra_ 

V09092022_04102022 

22-wk40-I Beantwoording_Art. 42_VVD_Overlast deelscooters_V08092022_A04102022 

22-wk40-I Beantwoording_Art.42 brief_VVD_Vluchtelingencrisis_V07092022_A04102022 

 

Raadsinformatienota’s 

22-wk41-I Informatienota 'Septembercirculaire 2022' 

22-wk41-I Informatienota 'Optimaliseren dienstverlening sociaal domein' met bijlagen 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Beantwoording-Art-42-vragen-GBV-inzake-Financiele-positie-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Beantwoording-Art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-inzake-Energiecrisis-en-inflatie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Art-42-vragen-GLPvdA-HvV-D66-CDA-uitbreiding-ASML-V07102022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Beantwoording-Art-42-SeniorenVeldhoven-sportvereniging-wijkcentra-V09092022-04102022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Beantwoording-Art-42-SeniorenVeldhoven-sportvereniging-wijkcentra-V09092022-04102022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Beantwoording-Art-42-VVD-Overlast-deelscooters-V08092022-A04102022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Beantwoording-Art-42-brief-VVD-Vluchtelingencrisis-V07092022-A04102022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Informatienota-Septembercirculaire-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Informatienota-Optimaliseren-dienstverlening-sociaal-domein-met-bijlagen.pdf


2 / 3 

Overige documenten Cat.I 

22-wk43-I Brief Vereniging van Woningcorporaties d.d 28-10-22 inzake Gids Hoe bouwen we Sociale 

Huur 

22-wk43-I Nieuwsbrief Energietransitie gemeente Veldhoven nr. 6 d.d. 27-10-2022 

22-wk43-I Brief gem Veldhoven omwonenden dd 26-10-22 inzake bestemmingsplan 'Schooterweg-

Zilverbaan 

22-wk43-I Raadsnieuws 19 oktober 2022 

22-wk42-I Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg - oktober 2022 

22-wk42-I Vragen VVD d.d. 17-10-2022 inzake Veiligheid Huysackers 

22-wk42-I Brief beroepsvereniging VPPG d.d. 17-10-2022 inzake Contributie beroepsvereniging 

22-wk41-I Raadsnieuws 12 oktober 2022 

22-wk41-I Brief inwoner d.d. 12-10-22 inzake Bladafval Oerle 

22-wk41-I Nieuwsbrief Cyber Oost-Brabant oktober 2022 

22-wk41-I Gemeente Veldhoven d.d 12-10-22 inzake verslag en aftermovie Ondermijningsdag 

Veldhoven 

22-wk41-I Brochure Milieudefensie d.d. 9-10-22 izake Bewerkte houtrook brochure 

22-wk41-I Brief Gemeente Veldhoven d.d. 11-10-22 inzake Uitnodiging info-avond BP Lindehof 

22-wk41-I Nieuwsbrief MRE d.d. 27-9-22 inzake Conclusie PG in de cassatieprocedure bij de Hoge 

Raad 

22-wk41-I Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten oktober 2022 

22-wk40-I EMBARGO Persbericht gem. Veldhoven dd 3-10-22 inzake Benoeming Off. Orde van 

Oranje-Nassau 

 

Technische vragen 

22-wk41-I Beantwoording technische vragen_D66_BURAPII_V13092022_A05102022 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

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

 

VNG-Ledenbrieven 

22-wk43-I Nieuwsbrief VNG d.d. 28-10-2022 inzake Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies 

22-wk42-I Nieuwsbrief VNG d.d. 17-10-2022 inzake Asielopvang, statushouders en Oekraïne 

22-wk42-I Nieuwsbrief VNG d.d. 13-10-2022 inzake Hoge energiekosten 

22-wk40-I Brief VNG d.d. 30-9-22 inzake Ondersteuning gedupeerde ouders 

kinderopvangtoeslagaffaire 

 

Regionale Samenwerking 

 

MRE - Nieuws 

22-wk43-I MRE d.d. 25-10-22 inzake Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur MRE 19 oktober 

2022 

22-wk42-I Nieuwsbrief MRE d.d. 19-10-2022 

22-wk41-I Informatiebrief MRE d.d. 14-10-22 inzake Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma 

RES 

22-wk41-I Nieuwsbrief MRE d.d. 10-10-22 inzake Ontwikkeling van Gulbergen 

22-wk40-I Informatiebrief MRE d.d. 3-10-22 inzake Aanpak Versnellingsopgave Regio 

22-wk40-I Nieuwsbrief MRE d.d. 03-10-2022 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Brief-Vereniging-van-Woningcorporaties-d-d-28-10-22-inzake-Gids-Hoe-bouwen-we-Sociale.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Brief-Vereniging-van-Woningcorporaties-d-d-28-10-22-inzake-Gids-Hoe-bouwen-we-Sociale.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Nieuwsbrief-Energietransitie-gemeente-Veldhoven-nr-6-d-d-27-10-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Brief-gem-Veldhoven-omwonenden-dd-26-10-22-inzake-bestemmingsplan-Schooterweg-Zilverbaan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Brief-gem-Veldhoven-omwonenden-dd-26-10-22-inzake-bestemmingsplan-Schooterweg-Zilverbaan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Raadsdnieuws-19-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Nieuwsbrief-Combinatie-Jeugdzorg-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Vragen-VVD-d-d-17-10-2022-inzake-Veiligheid-Huysackers.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Brief-beroepsvereniging-VPPG-d-d-17-10-2022-inzake-Contributie-beroepsvereniging.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Raadsnieuws-12-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Brief-inwoner-d-d-12-10-22-inzake-Bladafval-Oerle.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Nieuwsbrief-Cyber-Oost-Brabant-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-12-10-22-inzake-verslag-en-aftermovie-Ondermijningsdag-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Gemeente-Veldhoven-d-d-12-10-22-inzake-verslag-en-aftermovie-Ondermijningsdag-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Brochure-Milieudefensie-d-d-9-10-22-izake-Bewerkte-houtrook-brochure.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Brief-Gemeente-Veldhoven-d-d-11-10-22-inzake-Uitnodiging-info-avond-BP-Lindehof.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-27-9-22-inzake-Conclusie-PG-in-de-cassatieprocedure-bij-de-Hoge-Raad.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-27-9-22-inzake-Conclusie-PG-in-de-cassatieprocedure-bij-de-Hoge-Raad.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-EMBARGO-Persbericht-gem-Veldhoven-dd-3-10-22-inzake-Benoeming-Off-Orde-van-Oranje-Nassau.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-EMBARGO-Persbericht-gem-Veldhoven-dd-3-10-22-inzake-Benoeming-Off-Orde-van-Oranje-Nassau.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Beantwoording-technische-vragen-D66-BURAPII-V13092022-A05102022.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
https://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-Nieuwsbrief-VNG-d-d-28-10-2022-inzake-Invulling-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Nieuwsbrief-VNG-d-d-17-10-2022-inzake-Asielopvang-statushouders-en-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Nieuwsbrief-VNG-d-d-13-10-2022-inzake-Hoge-energiekosten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Brief-VNG-d-d-30-9-22-inzake-Ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Brief-VNG-d-d-30-9-22-inzake-Ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-MRE-d-d-25-10-22-inzake-Besluitenlijst-vergadering-Algemeen-Bestuur-MRE-19-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk43-I-MRE-d-d-25-10-22-inzake-Besluitenlijst-vergadering-Algemeen-Bestuur-MRE-19-oktober-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-19-10-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Informatiebrief-MRE-d-d-14-10-22-inzake-Samenwerkings-en-uitvoeringsprogramma-RES.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Informatiebrief-MRE-d-d-14-10-22-inzake-Samenwerkings-en-uitvoeringsprogramma-RES.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-10-10-22-inzake-Ontwikkeling-van-Gulbergen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Informatiebrief-MRE-d-d-3-10-22-inzake-Aanpak-Versnellingsopgave-Regio.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk40-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-03-10-2022.pdf
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
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22-wk42-I Nieuwsbrief ODZOB d.d. 13-10-2022 inzake Terugblik OD on Tour 

 

GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

22-wk41-I Raadsinformatiebrief GGD Brabant Zuidoost d.d. 07-10-22 inzake COVID-Monkeypox 

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

 

Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

 

Brainport Regio Eindhoven 

 

Raadsplanning incl. openstaande moties 

Raadsplanning 2022-2023 per 09-09-2022 

 

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. 

 

22-wk41-III Zienswijze 199 d.d. 05-10-2022 inzake bestemmingsplan Provincialeweg 59-61 

22-wk41-III Zienswijze 198 d.d. 02-09-2022 inzake Lange Kruisweg-Handwijzer, Gansepoel 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk42-I-Nieuwsbrief-ODZOB-d-d-13-10-2022-inzake-Terugblik-OD-on-Tour.pdf
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-I-Raadsinformatiebrief-GGD-Brabant-Zuidoost-d-d-07-10-22-inzake-COVID-Monkeypox.pdf
https://www.vrbzo.nl/
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://www.brainport.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-2022-2023-per-09-09-2022-1.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/22-wk41-III-Zienswijze-199-d-d-05-10-2022-inzake-bestemmingsplan-Provincialeweg-59-61.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk41-III-Zienswijze-198-d-d-02-09-2022-inzake-Lange-Kruisweg-Handwijzer-Gansepoel.pdf
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