
 

-INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 5 t/m 8 – Februari 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-wk5-I Beantw. art.42 vragen VSA, BPV, LL inzake Kwijtschelding reclamebelasting en 

precarioheffing 

 

Raadsinformatienota’s 

22-wk8-I Informatienota 'Terugblik op de viering van Veldhoven100' 

22-wk6-I Informatienota 'Hoofdlijnen Verstedelijkingsakkoord SGE' 

21-wk5-I Informatienota 'Overbruggingslocatie statushouders in Veldhoven' 

22-wk5-I Informatienota 'Evaluatie Uitvoeringsprogr. Vergunningsverlening Toezicht en 

Handhaving 21' 

 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Beantw-art-42-vragen-VSA-BPV-LL-inzake-Kwijtschelding-reclamebelasting-en-precarioheffin.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Beantw-art-42-vragen-VSA-BPV-LL-inzake-Kwijtschelding-reclamebelasting-en-precarioheffin.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Informatienota-Terugblik-op-de-viering-van-Veldhoven100.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Informatienota-Hoofdlijnen-Verstedelijkingsakkoord-SGE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk5-I-Informatienota-Overbruggingslocatie-statushouders-in-Veldhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Informatienota-Evaluatie-Uitvoeringsprogr-Vergunningsverlening-Toezicht-en-Handhaving-21.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Informatienota-Evaluatie-Uitvoeringsprogr-Vergunningsverlening-Toezicht-en-Handhaving-21.pdf
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Overige documenten Cat.I 

22-wk8-I  Brief RKC d.d. 23 februari 2022 inzake Jaarverslag 2021 en onderzoeken 2022 

22-wk8-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 24-2-2022 inzake Lijsttrekkersdebat Veldhoven 

Kiest! 

22-wk8-I Raadsinformatiebrief MRE d.d. 24-2-2022 inzake start participatietraject 

gebiedsontwikkeling 

22-wk8-I  Brief GGD d.d. 22-2-2022 inzake Wmo Calamiteitentoezicht 

22-wk8-I Brief WISE d.d. 22-2-2022 inzake Opslag van kernafval in uw gemeente 

22-wk8-I Nieuwsflits Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant februari 2022 

22-wk7-I Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 17-2-2022 inzake Kieskompas Veldhoven online 

22-wk7-I Brief VRBZO d.d 17-2-2022 inzake Jaaroverzicht Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost 2021 

22-wk7-I Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten februari 2022 

22-wk7-I Document CROW KpVV d.d. 16-2-2022 inzake Deelmobiliteit in uw gemeente 

22-wk7-I Brief Atria d.d. 15-2-2022 inzake Onderzoek naar haat en vrouwen in de lokale politiek 

22-wk7-I Brief dhr Couwenberg d.d. 14-2-22 inzake Burgerparticipatie plannen zorglocatie 

Zonderwijk 

22-wk7-I Brief dhr. Cloosterman d.d. 12-2-2022 inzake Een Zon op Aarde 

22-wk7-I EMBARGO Persbericht gemeente Veldhoven d.d. 14-2-2022 inzake Erespeld dhr. 

Verberne 

22-wk7-I Brief Woon Kracht d.d. 12-2-2022 inzake Woning te kort 

22-wk6-I Brief d.d. 9-2-20222 inzake problemen arbeidsmigranten 

22-wk6-I Brief inwoners d.d. 10-2-22 inzake hoorzitting Raad van State Bossebaan Burg. v. 

Hoofflaan 

22-wk6-I Brief Provincie d.d. 9-2-2022 inzake Motie laadpalen 

22-wk6-I Brief Son en Breugel d.d. 10-2-2022 inzake Motie KWIJTSCHELDING 

WATERSCHAPSBELASTING 

22-wk6-I brief Mijnkwaliteitvanleven.nl d.d. 10-2-2022 inzake Inwoners met chronische ziekte 

22-wk6-I Woningcorporaties d.d. 9-2-2022 inzake Pamflet woningbouwcorporaties MRE GR22 

22-wk6-I Klimaatverbond Magazine: meer tempo en regie nodig bij energietransitie in wijken 

22-wk6-I Brief Stophoutrooknu d.d. 7-2-2022 inzake Brandbrief 4 feb. 2022 

22-wk6-I brief inwoner d.d. 7-2-2022 inzake Hondenpoep 

22-wk6-I Brief st. His. Erfgoed Veldhoven d.d. 28-01-22 inzake bescherming Kerktoren d'Ekker 

21-wk6-I Raadsnieuws 02 februari 2022 

22-wk5-I Brief Necker van Naem d.d. 2-2-2022 inzake Rekenkameronderzoek in een dynamische 

context 

22-wk5-I Brief NSWZ d.d. 4-2-2022 inzake CTB bij zwemles 

22-wk5-I Brief gemeente Laarbeek d.d. 3-2-2022 inzake Reactie concept-ambitiedocument MRE 

 

22-wk5-I Brief KVNRO d.d 31-01-2022 inzake Kenniskring reflectie coronacrisis en KVNRO 

symposium 

22-wk5-I  Brief dhr. Roijers d.d. 3-2-2022 inzake Toelichting Burgerinitiatief Autoluwe stedelijke as 

22-wk5-I Nieuwsbrief Klimaatverbond Nederland januari 2022 

22-wk5-I  Brief Nakad Law d.d. 31-01-2022 inzake Crisis Nederlandse rechtstaat 

22-wk5-I Informatie brief RES d.d. 31-1-2022 inzake Vaststelling RES 1.0 met bijlagen 

22-wk5-I Brief BMV2 d.d. 30-1-2022 inzake Neem de Eindhovense motie over Eindhoven Airport 

over! 

 

Technische vragen 

 

Wekelijks gemeentelijke publicaties en nieuwsbrieven 

Openbare besluitenlijsten college 

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

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Brief-RKC-d-d-23-februari-2022-inzake-Jaarverslag-2021-en-onderzoeken-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-24-2-2022-inzake-Lijsttrekkersdebat-Veldhoven-Kiest.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-24-2-2022-inzake-Lijsttrekkersdebat-Veldhoven-Kiest.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Raadsinformatiebrief-MRE-d-d-24-2-2022-inzake-start-participatietraject-gebiedsontwikkelin.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Raadsinformatiebrief-MRE-d-d-24-2-2022-inzake-start-participatietraject-gebiedsontwikkelin.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Brief-GGD-d-d-22-2-2022-inzake-Wmo-Calamiteitentoezicht.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Brief-WISE-d-d-22-2-2022-inzake-Opslag-van-kernafval-in-uw-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Nieuwsflits-Samenwerken-in-de-Omgevingswet-in-Zuidoost-Brabant-februari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-17-2-2022-inzake-Kieskompas-Veldhoven-online.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-februari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Nieuwsbrief-Vereniging-Brabantse-Gemeenten-februari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Document-CROW-KpVV-d-d-16-2-2022-inzake-Deelmobiliteit-in-uw-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Brief-Atria-d-d-15-2-2022-inzake-Onderzoek-naar-haat-en-vrouwen-in-de-lokale-politiek.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Brief-dhr-Couwenberg-d-d-14-2-22-inzake-Burgerparticipatie-plannen-zorglocatie-Zonderwijk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Brief-dhr-Couwenberg-d-d-14-2-22-inzake-Burgerparticipatie-plannen-zorglocatie-Zonderwijk.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Brief-dhr-Cloosterman-d-d-12-2-2022-inzake-Een-Zon-op-Aarde.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-EMBARGO-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-14-2-2022-inzake-Erespeld-dhr-Verberne.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-EMBARGO-Persbericht-gemeente-Veldhoven-d-d-14-2-2022-inzake-Erespeld-dhr-Verberne.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk7-I-Brief-Woon-Kracht-d-d-12-2-2022-inzake-Woning-te-kort.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-d-d-9-2-20222-inzake-problemen-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-inwoners-d-d-10-2-22-inzake-hoorzitting-Raad-van-State-Bossebaan-Burg-v-Hoofflaan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-inwoners-d-d-10-2-22-inzake-hoorzitting-Raad-van-State-Bossebaan-Burg-v-Hoofflaan.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-Provincie-d-d-9-2-2022-inzake-Motie-laadpalen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-Son-en-Breugel-d-d-10-2-2022-inzake-Motie-KWIJTSCHELDING-WATERSCHAPSBELASTING.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-Son-en-Breugel-d-d-10-2-2022-inzake-Motie-KWIJTSCHELDING-WATERSCHAPSBELASTING.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-brief-Mijnkwaliteitvanleven-nl-d-d-10-2-2022-inzake-Inwoners-met-chronische-ziekte.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Woningcorporaties-d-d-9-2-2022-inzake-Pamflet-woningbouwcorporaties-MRE-GR22.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Klimaatverbond-Magazine-meer-tempo-en-regie-nodig-bij-energietransitie-in-wijken.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-Stophoutrooknu-d-d-7-2-2022-inzake-Brandbrief-4-feb-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-brief-inwoner-d-d-7-2-2022-inzake-Hondenpoep.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-Brief-st-His-Erfgoed-Veldhoven-d-d-28-01-22-inzake-bescherming-Kerktoren-d-Ekker.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk6-I-Raadsnieuws-02-februari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-Necker-van-Naem-d-d-2-2-2022-inzake-Rekenkameronderzoek-in-een-dynamische-context.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-Necker-van-Naem-d-d-2-2-2022-inzake-Rekenkameronderzoek-in-een-dynamische-context.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-NSWZ-d-d-4-2-2022-inzake-CTB-bij-zwemles.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-gemeente-Laarbeek-d-d-3-2-2022-inzake-Reactie-concept-ambitiedocument-MRE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-KVNRO-d-d-31-01-2022-inzake-Kenniskring-reflectie-coronacrisis-en-KVNRO-symposium.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-KVNRO-d-d-31-01-2022-inzake-Kenniskring-reflectie-coronacrisis-en-KVNRO-symposium.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-dhr-Roijers-d-d-3-2-2022-inzake-Toelichting-Burgerinitiatief-Autoluwe-stedelijke-as.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Nieuwsbrief-Klimaatverbond-Nederland-januari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-Nakad-Law-d-d-31-01-2022-inzake-Crisis-Nederlandse-rechtstaat.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Informatie-brief-RES-d-d-31-1-2022-inzake-Vaststelling-RES-1-0-met-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-BMV2-d-d-30-1-2022-inzake-Neem-de-Eindhovense-motie-over-Eindhoven-Airport-over.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Brief-BMV2-d-d-30-1-2022-inzake-Neem-de-Eindhovense-motie-over-Eindhoven-Airport-over.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
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VNG-Ledenbrieven 

22-wk6-I VNG Ledenbrief d.d. 4-2-2022 inzake Gesprekken met het kabinet 

 

 

Regionale Samenwerking 

 

MRE - Nieuws 

22-wk8-I  Nieuwsbrief MRE d.d. 22 februari 2022 

22-wk5-I Nieuwsbrief MRE d.d. 03-02-2022 

 

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://vng.nl/ledenbrieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk6-I-VNG-Ledenbrief-d-d-4-2-2022-inzake-Gesprekken-met-het-kabinet.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk8-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-22-februari-2022.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk5-I-Nieuwsbrief-MRE-d-d-03-02-2022.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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