
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 49 t/m 52 – December 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-wk50-I Beantwoording Art.42 vragen_VVD_Regio Deal MRE_v25112022_A14122022 

22-wk49-I Beantwoording Art.42 vraag Senioren Veldhoven inzake Hemelwaterafvoer 

22-wk49-I Art.42 vragen_D66_Regio Deal MRE_V04122022 

 

Raadsinformatienota’s 

22-wk50-I Informatienota 'Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid' met bijlagen 

22-wk50-I Informatienota 'Starten met het faciliteren van de rookvrije generatie' 

22-wk50-I Informatienota 'Aankondiging tekort ODZOB' incl Informatiebrief ODZOB burap 2022 

22-wk49-I Informatienota 'Kempenbaan West' 

22-wk49-I Informatienota 'Informeren verlenging overbruggingslocatie statushouders in Veldhoven' 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Beantwoording-Art-42-vragen-VVD-Regio-Deal-MRE-v25112022-A14122022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Beantwoording-Art-42-vraag-Senioren-Veldhoven-inzake-Hemelwaterafvoer.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Art-42-vragen-D66-Regio-Deal-MRE-V04122022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Informatienota-Vergunningen-Toezicht-en-Handhavingsbeleid-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Informatienota-Starten-met-het-faciliteren-van-de-rookvrije-generatie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Informatienota-Aankondiging-tekort-ODZOB-incl-Informatiebrief-ODZOB-burap-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Informatienota-Kempenbaan-West.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Informatienota-Informeren-verlenging-overbruggingslocatie-statushouders-in-Veldhoven.pdf
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Overige documenten Cat.I 

22-wk51-I Brief ODZOB d.d. 21-12-22 inzake Financieel perspectief 2023 en kaderbrief 2024 

22-wk51-I Brief Veiligheidsregio d.d 20-12-2022 inzake Kadernota 2024 

22-wk51-I Nieuwsflits Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant december 2022 

22-wk51-I Bewonerscomite ASML d.d 20-12-2022 inzake Archeologische vragen met 

bijlagen_A20122022 

22-wk51-I Bewonerscomite Run ASML dd 20-12-22 inzake belangrijke info besluitvorming 20-12 

22-wk51-I Brief Ergon d.d. 20-12-2022 inzake Kadernota 2024 

22-wk50-I Beantw. gem. Veldhoven d.d. 14-12-22 inzake Bouw ASML/De Run 7000 (i.p.v. 

spreekrecht) 

22-wk50-I Reactie Bewonerscomité dd. 14-12-2022 op Beloftedocument ASML d.d. 07-12-2022 - 

v1.0 

22-wk50-I Brief bewonerscomite ASML Run d.d. 13-12-22 inzake Gesprekverslag ASML geluid 

22-wk50-I Raadsnieuws 14 december 2022 

22-wk50-I Enquête VBG d.d. 12-12-2022 inzake Beleidsplan 2023-2025 

22-wk50-I Raadsnieuws 29 november 2022 

22-wk50-I Brief inwoner d.d. 12-12-2022 inzake Handhaving Merefelt 

22-wk50-I Brief inwoner d.d. 12-12-22 inzake Bouw ASML/De Run 7000 (i.p.v. spreekrecht) 

22-wk49-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 08-12-22 inzake Langer statushouders in De 

Buitenjan 

22-wk49-I Nieuwsbrief Klimaatverbond Nederland december 2022 

22-wk49-I Brief ASML d.d. 07-12-2022 inzake Beloftedocument aan Dreefbuurt 

22-wk49-I Brief bewonerscomite Run ASML d.d. 6-12-22 inzake Uitbreidingsplannen ASML-geluid 

22-wk49-I Brief stichting JOVO d.d. 3-12-2022 inzake Raadsvoorstel wijziging Verordening Sociaal 

Domein 

22-wk49-I Provincie Noord-Brabant d.d. 02-12-2022 inzake Begroting 2023 

22-wk49-I Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten december 2022 

 

Technische vragen 

22-wk51-I Beantwoording_technische vraag_GBV_ BestemmingsplanDeRun7000 

ASML_V14122022_A16122022 

22-wk50-I Technische vraag_GBV_ BestemmingsplanDeRun7000 ASML_V14122022 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

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

 

VNG-Ledenbrieven 

22-wk50-I Brief VNG dd 12-12-22 inzake Instrumenten verheidscommunicatie & digitale 

toegankelijkheid 

22-wk49-I VNG d.d. 08-12-2022 inzake Publicatie “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s" 
22-wk49-I VNG d.d. 08-12-2022 inzake Nationale programma's 

 

Regionale Samenwerking 

 

MRE - Nieuws 

22-wk51-I Nieuwsbrief MRE d.d. 21-12-2022 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Brief-ODZOB-d-d-21-12-22-inzake-Financieel-perspectief-2023-en-kaderbrief-2024.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Brief-Veiligheidsregio-d-d-20-12-2022-inzake-Kadernota-2024.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Nieuwsflits-Samenwerken-in-de-Omgevingswet-in-Zuidoost-Brabant-december-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Bewonerscomite-ASML-d-d-20-12-2022-inzake-Archeologische-vragen-met-bijlagen-A20122022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Bewonerscomite-ASML-d-d-20-12-2022-inzake-Archeologische-vragen-met-bijlagen-A20122022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Bewonerscomite-Run-ASML-dd-20-12-22-inzake-belangrijke-info-besluitvorming-20-12.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Brief-Ergon-d-d-20-12-2022-inzake-Kadernota-2024.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/De-Run-7000-i-p-v-spreekrecht-1.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/De-Run-7000-i-p-v-spreekrecht-1.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Reactie-Bewonerscomite-dd-14-12-2022-op-Beloftedocument-ASML-d-d-07-12-2022-v1-0.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Reactie-Bewonerscomite-dd-14-12-2022-op-Beloftedocument-ASML-d-d-07-12-2022-v1-0.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Brief-bewonerscomite-ASML-Run-d-d-13-12-22-inzake-Gesprekverslag-ASML-geluid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Raadsnieuws-14-december-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Enquete-VBG-d-d-12-12-2022-inzake-Beleidsplan-2023-2025.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Raadsnieuws-29-november-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Brief-inwoner-d-d-12-12-2022-inzake-Handhaving-Merefelt.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/De-Run-7000-i-p-v-spreekrecht.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-08-12-22-inzake-Langer-statushouders-in-De-Buitenjan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-08-12-22-inzake-Langer-statushouders-in-De-Buitenjan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Nieuwsbrief-Klimaatverbond-Nederland-december-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Brief-ASML-d-d-07-12-2022-inzake-Beloftedocument-aan-Dreefbuurt.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Brief-bewonerscomite-Run-ASML-d-d-6-12-22-inzake-Uitbreidingsplannen-ASML-geluid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Brief-stichting-JOVO-d-d-3-12-2022-inzake-Raadsvoorstel-wijziging-Verordening-Sociaal.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Brief-stichting-JOVO-d-d-3-12-2022-inzake-Raadsvoorstel-wijziging-Verordening-Sociaal.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Provincie-Noord-Brabant-d-d-02-12-2022-inzake-Begroting-2023.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-december-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Beantwoording-technische-vraag-GBV-BestemmingsplanDeRun7000-ASML-V14122022-A16122022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Beantwoording-technische-vraag-GBV-BestemmingsplanDeRun7000-ASML-V14122022-A16122022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Technische-vraag-GBV-BestemmingsplanDeRun7000-ASML-V14122022.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
https://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Brief-VNG-dd-12-12-22-inzake-Instrumenten-verheidscommunicatie-digitale-toegankelijkheid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk50-I-Brief-VNG-dd-12-12-22-inzake-Instrumenten-verheidscommunicatie-digitale-toegankelijkheid.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-VNG-d-d-08-12-2022-inzake-Publicatie-STIP-op-de-horizon-voor-gemeentelijke-cao-s.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk49-I-VNG-d-d-08-12-2022-inzake-Nationale-programma-s.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-21-12-2022.pdf
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
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GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

 

Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

22-wk51-I Brief SGE d.d. 16-12-22 inzake Verslag Regioconferentie & Vervolg 

Samenwerkingsagenda SGE 

 

Brainport Regio Eindhoven 

 

Raadsplanning incl. openstaande moties 

 

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-wk50-III Zienswijze 211 d.d. 07-12-2022 inzake ontwerpbestemmingsplan 

Schooterweg/Zilverbaan 

22-wk50-III Zienswijze 210 d.d. 07-12-2022 inzake ontwerpbestemmingsplan 

Schooterweg/Zilverbaan 

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.vrbzo.nl/
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Brief-SGE-d-d-16-12-22-inzake-Verslag-Regioconferentie-Vervolg-Samenwerkingsagenda-SGE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk51-I-Brief-SGE-d-d-16-12-22-inzake-Verslag-Regioconferentie-Vervolg-Samenwerkingsagenda-SGE.pdf
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
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Zilverbaan-1.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Zilverbaan-1.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Zilverbaan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Zilverbaan.pdf
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