
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 40 t/m 43 – Oktober 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-wk41-I Beantwoording art.42 vragen_VSA_Vaststellen parkeernormen_V23092021_A13102021 

21-wk40-I  Beantwoording art. 42 vragen_Senioren Veldhoven_mandaat GR 

Ergon_V30092021_A05102021 

21-wk40-I Beantwoording art.42 vragen_PvdA_Vrijwilligerswerk_V07092021_A08102021 

 

Raadsinformatienota’s 

21-wk43-I  Informatienota 'Eindevaluatie Wijk-GGD en Stand van zaken MZV' 

21-wk42-I  Informatienota 'Routekaart voor een toekomstbestendige organisatie' 

21-wk42-I  Informatienota 'Optimaliseren dienstverlening Sociaal Domein' 

21-wk42-I  Informatienota 'Beleidsplan voor de aanpak van mensenhandel en uitbuiting' 

21-wk41-I Informatienota 'MKB-vriendelijkste gemeente 2020-2021' 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-art-42-vragen-VSA-Vaststellen-parkeernormen-V23092021-A13102021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Beantwoording-art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-mandaat-GR-Ergon-V30092021-A05102021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Beantwoording-art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-mandaat-GR-Ergon-V30092021-A05102021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Beantwoording-art-42-vragen-PvdA-Vrijwilligerswerk-V07092021-A08102021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Informatienota-Eindevaluatie-Wijk-GGD-en-Stand-van-zaken-MZV.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Informatienota-Routekaart-voor-een-toekomstbestendige-organisatie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Informatienota-Optimaliseren-dienstverlening-Sociaal-Domein.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Informatienota-Beleidsplan-voor-de-aanpak-van-mensenhandel-en-uitbuiting.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Informatienota-MKB-vriendelijkste-gemeente-2020-2021.pdf
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21-wk40-I Informatienota 'Beheerplan maatschappelijk vastgoed' met bijlagen 

Overige documenten Cat.I 

21-wk43-I Memo gemeente Veldhoven d.d. 29-10-2021 inzake Participatie woningbouw 

21-wk43-I  Brieven gemeente d.d. 27-10-2021 inzake Bewonersbrieven gebiedsontwikkeling Djept 

21-wk43-I Informatiebrief VvC d.d. 21-10-2021 inzake Cassatie definief 15 okt 2021 

21-wk43-I Infographic d.d. 25-10-2021 inzake OD on Tour 2021 

21-wk43-I Raden in Verzet d.d. 24-10-2021 inzake Voortgangsnotitie Oktober 2021 

21-wk43-I brief Cloosterman d.d. 24-10-2021 inzake Klimaatverandering in Nederland 

21-wk42-I  Brief VvC d.d. 15 oktober 2021 inzake Cassatie procedure Attero 

21-wk42-I Motie gemeente Hillegom d.d. 20-10-2021 inzake Borstonderzoek 

21-wk42-I Brief Necker van Naem d.d. 21-10-2021 inzake Rekenkameronderzoek in een 

dynamische context 

21-wk42-I Brief KBO dd 20-10-21 inzake Verhoging vermogensnorm bij kwijtschelding lokale 

belastingen 

21-wk42-I Vragen D66 aan college d.d. 19-10-2021 inzake brief VZV Njord 

21-wk42-I Motie gemeente Vught d.d. 14-10-2021 inzake Borstonderzoek vrouwen. 

21-wk42-I Seniorenraad Veldhoven d.d. 18-10-2021 inzake Woonbehoefte senioren 

21-wk42-I Motie gemeente Oostzaan d.d. 14-10-2021 inzake Preventief borstonderzoek 

21-wk42-I MOTIE gemeente Maasbracht d.d. 14-10-2021 inzake Borstonderzoek 

21-wk42-I Motie gemeente Simpelveld d.d. 14-10-2021 inzake Borstonderzoek 

21-wk42-I Motie gemeente Druten d.d. 15-10-2021 inzake Borstonderzoek vrouwen 

21-wk41-I Brief NCJ d.d. 14-10-21 inzake Handreiking 'Omgaan met armoede in de 

Jeugdgezondheid' 

21-wk41-I Motie gemeente Harlingen d.d. 13-10-21 inzake Periodiek borstonderzoek 

21-wk41-I Raadsnieuws 13 oktober 2021 

21-wk41-I Persbericht BVM2 d.d. 13-10-21 inzake Mogelijk conflict over uitvoering Van Geel-advies 

21-wk40-I (EMBARGO) Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 8-10-21 inzake Uitreiking Erespeld 

21-wk40-I Motie gemeente Hardinxveld-Giessendam d.d. 6-10-2021 inzake Motie Borstonderzoek 

21-wk40-I Nieuwsflits RSOZB d.d. 7-10-21 inzake Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-

Brabant 

21-wk40-I Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten oktober 2021 

21-wk40-I EMBARGO Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 1-10-21 inzake Uitreiking Erespeld 

21-wk40-I Nieuwsbrief Raadsleden.nl d.d. 1-10-21 inzake Leeromgeving oktober 2021 

21-wk40-I Nieuwsbrief oktober 2021 Museum 't Oude Slot d.d. 1-10-2021 

 

Technische vragen 

21-wk43-I  Technische vragen_Senioren Veldhoven_Zienswijzen en 

rechtszaken_V01112021_A02112021 

21-wk43-I  Beantwoording technische vragen_D66_Nieuwe zwembad_V19102021_A29102021 

21-wk43-I  Beantwoording aanvullende technische vraag PvdA AB Programmabegroting 2022-2025 

21-wk42-I  Beantwoording aanvullende technische vraag GBV AB Programmabegroting 2022-2025 

21-wk41-I  Beantwoording technische vraag_LokaalLiberaal_Subsidie KBO_V14102021_A14102021 

21-wk40-I Beantwoording technische vraag_PvdA_Evenementen_V07102021_A08102021 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

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

 

VNG-Ledenbrieven 

21-wk43-I VNG Raadsledennieuwsbrief - oktober 2021 d.d. 28-10-2021 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk37-I-Informatienota-Aanpassingen-dienstregeling-openbaar-vervoer-incl-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Memo-gemeente-Veldhoven-d-d-29-10-2021-inzake-Participatie-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Brieven-gemeente-d-d-27-10-2021-inzake-Bewonersbrieven-gebiedsontwikkeling-Djept.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-informatiebrief-VvC-d-d-21-10-2021-inzake-Cassatie-definief-15-okt-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Infographic-d-d-25-10-2021-inzake-OD-on-Tour-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Raden-in-Verzet-d-d-24-10-2021-inzake-Voortgangsnotitie-Oktober-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-brief-Cloosterman-d-d-24-10-2021-inzake-Klimaatverandering-in-Nederland.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Brief-VvC-d-d-15-oktober-2021-inzake-Cassatie-procedure-Attero.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Motie-gemeente-Hillegom-d-d-20-10-2021-inzake-Borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Brief-Necker-van-Naem-d-d-21-10-2021-inzake-Rekenkameronderzoek-in-een-dynamische-context.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Brief-Necker-van-Naem-d-d-21-10-2021-inzake-Rekenkameronderzoek-in-een-dynamische-context.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Brief-KBO-dd-20-10-21-inzake-Verhoging-vermogensnorm-bij-kwijtschelding-lokale-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Brief-KBO-dd-20-10-21-inzake-Verhoging-vermogensnorm-bij-kwijtschelding-lokale-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Vragen-D66-aan-college-d-d-19-10-2021-inzake-brief-VZV-Njord.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Motie-gemeente-Vught-d-d-14-10-2021-inzake-Borstonderzoek-vrouwen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Seniorenraad-Veldhoven-d-d-18-10-2021-inzake-Woonbehoefte-senioren.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Motie-gemeente-Oostzaan-d-d-14-10-2021-inzake-Preventief-borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-MOTIE-gemeente-Maasbracht-d-d-14-10-2021-inzake-Borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Motie-gemeente-Simpelveld-d-d-14-10-2021-inzake-Borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Motie-gemeente-Druten-d-d-15-10-2021-inzake-Borstonderzoek-vrouwen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Brief-NCJ-d-d-14-10-21-inzake-Handreiking-Omgaan-met-armoede-in-de-Jeugdgezondheid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Brief-NCJ-d-d-14-10-21-inzake-Handreiking-Omgaan-met-armoede-in-de-Jeugdgezondheid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Motie-gemeente-Harlingen-d-d-13-10-21-inzake-Periodiek-borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Raadsnieuws-13-oktober-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Persbericht-BVM2-d-d-13-10-21-inzake-Mogelijk-conflict-over-uitvoering-Van-Geel-advies.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-EMBARGO-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-8-10-21-inzake-Uitreiking-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Motie-gemeente-Hardinxveld-Giessendam-d-d-6-10-2021-inzake-Motie-Borstonderzoek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Nieuwsflits-RSOZB-d-d-7-10-21-inzake-Samenwerken-in-de-Omgevingswet-in-Zuidoost-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Nieuwsflits-RSOZB-d-d-7-10-21-inzake-Samenwerken-in-de-Omgevingswet-in-Zuidoost-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-oktober-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-EMBARGO-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-1-10-21-inzake-Uitreiking-Erespeld.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Nieuwsbrief-Raadsleden-nl-d-d-1-10-21-inzake-Leeromgeving-oktober-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Nieuwsbrief-oktober-2021-Museum-t-Oude-Slot-d-d-1-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Technische-vragen-Senioren-Veldhoven-Zienswijzen-en-rechtszaken-V01112021-A02112021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Technische-vragen-Senioren-Veldhoven-Zienswijzen-en-rechtszaken-V01112021-A02112021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Beantwoording-technische-vragen-D66-Nieuwe-zwembad-V19102021-A29102021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-Beantwoording-aanvullende-technische-vraag-PvdA-AB-Programmabegroting-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-I-Beantwoording-aanvullende-technische-vraag-GBV-AB-Programmabegroting-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Beantwoording-technische-vraag-LokaalLiberaal-Subsidie-KBO-V14102021-A14102021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Beantwoording-technische-vraag-PvdA-Evenementen-V07102021-A08102021.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
https://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk43-I-VNG-Raadsledennieuwsbrief-oktober-2021-d-d-28-10-2021.pdf
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Regionale Samenwerking 

21-wk40-I Raadstafel21 d.d. 30-9-21 inzake Agenda 13 oktober met verslag 14 juli en bijlagen 

 

MRE - Nieuws 

21-wk41-I Nieuwsbrief MRE d.d. 14-10-2021 

21-wk41-I Nieuwsbrief MRE d.d. 11-10-2021 inzake Weekoverzicht 4 - 8 oktober 2021 

21-wk40-I Nieuwsbrief MRE d.d. 7-10-2021 inzake oktober 2021 

 

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 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-wk42-III Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 8 d.d. 13-10-2021 

21-wk42-III Aanvulling Zienswijze 1 d.d. 13-10-2021 inzake Ontwerp Omgevingsvisie 

21-wk42-III Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 7 d.d. 13-10-2021 

21-wk42-III Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 6 d.d. 14-10-2021 

21-wk42-III Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 5 d.d. 14-10-2021 

21-wk42-III Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 4 d.d. 14-10-2021 

21-wk41-III  Reactie ontwerp omgevingsvisie Veldhoven d.d. 14 oktober 2021 

21-wk41-III Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie 3 d.d. 12-10-2021 

21-wk41-III Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Veldhoven 2 d.d. 8-10-2021 

21-wk41-III Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Veldhoven d.d. 8-10-2021 

21-wk41-III Zienswijze gebiedsontwikkeling Djept - 1 d.d. 10-10-2021 

21-wk40-III Zienswijze 1 d.d. 6-10-2021 inzake Ontwerp omgevingsvisie gemeente Veldhoven 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Raadstafel21-d-d-30-9-21-inzake-Agenda-13-oktober-met-verslag-14-juli-en-bijlagen.pdf
https://metropoolregioeindhoven.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-14-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-11-10-2021-inzake-Weekoverzicht-4-8-oktober-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-7-10-2021-inzake-oktober-2021.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-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-wk42-III-Zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-8-d-d-13-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-III-Aanvulling-Zienswijze-1-d-d-13-10-2021-inzake-Ontwerp-Omgevingsvisie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-III-Zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-7-d-d-13-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-III-Zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-6-d-d-14-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-III-Zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-5-d-d-14-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk42-III-Zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-4-d-d-14-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-III-Reactie-ontwerp-omgevingsvisie-Veldhoven-d-d-14-oktober-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-III-Zienswijze-Ontwerp-Omgevingsvisie-3-d-d-12-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-III-Zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-Veldhoven-2-d-d-8-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-III-Zienswijze-Ontwerp-Omgevingsvisie-Veldhoven-d-d-8-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk41-III-Zienswijze-gebiedsontwikkeling-Djept-1-d-d-10-10-2021.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk40-III-Zienswijze-1-d-d-6-10-2021-inzake-Ontwerp-omgevingsvisie-gemeente-Veldhoven.pdf
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