
 

INGEKOMEN STUKKEN RAAD – week 5 t/m 9 (februari) 2019 
 

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. 

 

Raadsinformatienota’s  
19-wk9-I Informatienota Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied Eindhoven 

19-wk6-I Informatienota ‘Evaluatie Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2018’ 
19-wk6-I Informatienota ‘Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving 2019’ 
19-wk6-I Informatienota ‘Beleid permanente standplaatsen’ 
 

Persberichten 

19-wk9-I  Uitreiking oorlogsonderscheidingen (EMBARGO) 

19-wk9-I  Uitreiking Ster van Veldhoven (embargo) 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/ingekomen-stukken/
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-Informatienota-Jaarprogramma-2019-Stedelijk-Gebied-Eindhoven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Informatienota-Evaluatie-Uitvoeringsprogramma-toezicht-en-handhaven-2018.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Informatienota-Uitvoeringsprogramma-Vergunningverlening-Toezicht-en-Handhaving-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Informatienota-Uitvoeringsprogramma-Vergunningverlening-Toezicht-en-Handhaving-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Informatienota-Beleid-permanente-standplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-Uitreiking-oorlogsonderscheidingen-EMBARGO.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Uitreiking-Ster-van-Veldhoven-embargo.pdf
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Documenten 

19-wk9-I  VeerKrachtig Bestuur in Brabant - Terugblik slotconferentie 13 februari 2019 

19-wk9-I  Provincie Noord-Brabant - Magazine Sociale Tweedeling in Brabant 

19-wk9-I  GO Servicebericht onderhoud serverpark op 02-03-2019 

19-wk8-I  Ministerie van BZK - Raadsbrief; Aanvulling op circulaire nieuwe 

rechtspositiebesluit 

19-wk8-I  Antwoordbrief college_Art.42 vragen_CDA_Zonnepanelen Vooraard en beleid 

energietransitie 

19-wk7-I  Portefeuilleverderling College gemeente Veldhoven per  12 februari 2019 

19-wk7-I Stg HOVS d.d. 4 februari 2019 – Reactie op conclusies inspectie mbt Zwartboek 

JBB 

19-wk7-I  Brief omliggende gemeenten d.d. 6 februari 2019: Actualiteiten Eindhoven Airport 

19-wk7-I Art.42 BPV Verordening afvalstoffenheffing, teruggave bij verhuizing binnen 

Veldhoven V10022019 

19-wk6-I Eke Vriens d.d. 8 februari 2019: Lezing 20 februari a.s. over Smartphones, WiFi 

en zendmasten, een oorzaak van gezondheidsproblemen?  

19-wk6-I  Dorpsvereniging Oerle - brief aan de raad over verkeersplannen (GVVP) 

19-wk6-I  Agenda Veldhoven aan Tafel 22 februari 2019 

19-wk6-I Fam. Faasen d.d. 6 februari 2019: Parkeren bij Merefelt, goede zorg voor al onze 

ouderen 

19-wk6-I  Brief College inzake Uitnodiging openbare technische raadsavond op 11 februari  

2019 

19-wk6-I  Nieuwsbrief Woonstichting 'thuis, februari 2019 

19-wk6-I  Fam. Steijntjes d.d. 23 januari 2019: Uitgiftemethodiek bouwkavels Huysackers 

19-wk6-I  Art.42_Lokaal Liberaal_Lokatie bouwloods carnavalswagens_V06022019 

19-wk6-I De heer N. Aussems d.d. 2 februari 2019: Petitie tegen hondenbelasting 

  

Technische vragen 

Technische vraag_SENIOREN VELDHOVEN_Kerkakkerstraat 150_nav RA_Oordeel_29012019 

Technische vragen_SENIOREN VELDHOVEN_Maatregelenpakket De Run_AP9.4_19022019 

 

Raadsplanning & Amendementen-/motie-overzicht 

Raadsplanning per 11 februari 2019 

Wijzigingen raadsplanning per 11 februari 2019 

Moties- en amendementenoverzicht per 1 februari 2019 

 

Wekelijkse publicaties en nieuwsbrieven  

19.wk9-I  Gemeentenieuws 27 februari 2019 

19-wk9-I Nieuwsbrief college 27 februari 2019 

19-wk9-I  Raadsnieuws 27 februari 2019 

19-wk8-I  Nieuwsbrief college d.d. 20 februari 2019 

19-wk8-I  Belastingnieuws 20 februari 2019 

19-wk8-I Gemeentenieuws 20 februari 2019 

19-wk7-I  Nieuwsbrief college d.d. 14 februari 2019 

19-wk7-I  Gemeentenieuws 13 februari 2019 

19-wk6-I  Nieuwsbrief college d.d. 6 februari 2019 

19-wk6-I  Gemeentenieuws 6 februari 2019 

19-wk6-I Raadsnieuws d.d. 6 februari 2019 

19-Link Openbare besluitenlijsten Veldhoven - college van Burgemeester & Wethouders  

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-VeerKrachtig-Bestuur-in-Brabant-Terugblik-slotconferentie-13-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-Provincie-Noord-Brabant-Magazine-Sociale-Tweedeling-in-Brabant.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-GO-Servicebericht-onderhoud-serverpark-op-02-03-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Ministerie-van-BZK-Raadsbrief-Aanvulling-op-circulaire-nieuwe-rechtspositiebesluit.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Ministerie-van-BZK-Raadsbrief-Aanvulling-op-circulaire-nieuwe-rechtspositiebesluit.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Antwoordbrief-college-Art-42-vragen-CDA-Zonnepanelen-Vooraard-en-beleid-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Antwoordbrief-college-Art-42-vragen-CDA-Zonnepanelen-Vooraard-en-beleid-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk7-I-Portefeuilleverderling-College-gemeente-Veldhoven-per-12-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk7-I-Stg-HOVS-d-d-4-februari-2019-Reactie-op-conclusies-Inspectie-m-b-t-zwartboek-JBB.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk7-I-Stg-HOVS-d-d-4-februari-2019-Reactie-op-conclusies-Inspectie-m-b-t-zwartboek-JBB.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk7-I-Brief-omliggende-gemeenten-d-d-6-februari-2019-Actualiteiten-Eindhoven-Airport.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Art-42-brieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Art-42-brieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Eke-Vriens-d-d-8-februari-2019-Lezing-20-2-over-Smartphones-WiFi-en-zendmasten-een-oorz.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Eke-Vriens-d-d-8-februari-2019-Lezing-20-2-over-Smartphones-WiFi-en-zendmasten-een-oorz.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-II-Dorpsvereniging-Oerle-brief-aan-de-raad-over-verkeersplannen-GVVP-1.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Agenda-Veldhoven-aan-Tafel-d-d-22-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Fam-Faasen-d-d-6-februari-2019-Parkeren-bij-Merefelt-goede-zorg-voor-al-onze-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Fam-Faasen-d-d-6-februari-2019-Parkeren-bij-Merefelt-goede-zorg-voor-al-onze-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen/19-wk6-I-Brief-College-aan-gemeenteraad-dd-6-2-2019-inzake-Uitnodiging-openbare-technische-raadsavond-GVVP-Maatregelenpakket-De-Run-op-11-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-I-voor-kennisgeving-aannemen/19-wk6-I-Brief-College-aan-gemeenteraad-dd-6-2-2019-inzake-Uitnodiging-openbare-technische-raadsavond-GVVP-Maatregelenpakket-De-Run-op-11-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Nieuwsbrief-Woonstichting-thuis-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Fam-Steijntjes-d-d-23-januari-2019-Uitgiftemethodiek-bouwkavels-Huysackers.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Art-42-Lokaal-Liberaal-Lokatie-bouwloods-carnavalswagens-V06022019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Dhr-N-Aussems-d-d-22-februari-2019-Petitie-tegen-hondenbelasting.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vraag-SENIOREN-VELDHOVEN-Kerkakkerstraat-150-nav-RA-Oordeel-29012019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Technische-vragen-SENIOREN-VELDHOVEN-Maatregelenpakket-De-Run-AP9-4-19022019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Raadsplanning-per-11-2-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Raadsplanning/Wijzigingen-Raadsplanning-per-11-2-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-Amendementenoverzicht-2014-2019-per-1-2-2019-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-Gemeentenieuws-27-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-I-Nieuwsbrief-college-27-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Raadsnieuws-27-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Nieuwsbrief-college-d-d-20-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Belastingnieuws-20-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk8-I-Gemeentenieuws-20-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk7-I-Nieuwsbrief-14-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk7-I-Gemeentenieuws-13-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Nieuwsbrief-college-d-d-6-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Gemeentenieuws-6-februari-2019.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-I-Raadsnieuws-6-februari-2019.pdf
https://www.veldhoven.nl/openbare-besluitenlijsten
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Regionale Samenwerking 

19-Link VNG-Ledenbrieven 

19-Link Stedelijk Gebied Eindhoven - Nieuws 

19-Link Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) – Nieuws 

19-Link GGD Brabant-Zuidoost – Nieuws 

19-Link Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost – Nieuws  

19-Link Brainport Regio Eindhoven 

 

 

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. 

 

19-wk8-II  Dorpsvereniging Oerle inzake Capaciteitsproblematiek Sint Jan Baptist basisschool 

 

 

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. 

 

19-wk9-III  ODZOB Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2020 

19-wk9-III  ODZOB Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB 

19-wk6-III Zienswijze de heer en mevrouw Bogaars d.d. 5 februari 2019 op bestemmingsplan 

Zittard 22 

19-wk6-III Zienswijze fam. Feijen-Mäkel d.d. 1 februari 2019 op eenzijdige afsluiting  

  Provincialeweg 

 

https://vng.nl/ledenbrieven
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
https://www.odzob.nl/overheden/actueel
https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx
https://www.vrbzo.nl/
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/19-wk8-II-Dorpsvereniging-Oerle-inzake-Capaciteitsproblematiek-Sint-Jan-Baptist-basisschool.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Cat-III-voor-advies-in-handen-stellen-college
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-III-ODZOB-Aanbiedingsbrief-Ontwerpbegroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk9-III-ODZOB-Begroting-2020-en-meerjarenraming-2021-2023-ODZOB.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-III-Zienswijze-de-heer-en-mevrouw-Bogaars-d-d-5-februari-2019-op-bestemmingsplan-Zittard-22.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-III-Zienswijze-de-heer-en-mevrouw-Bogaars-d-d-5-februari-2019-op-bestemmingsplan-Zittard-22.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-III-Zienswijze-fam-Feijen-Maekel-d-d-1-februari-2019-op-eenzijdige-afsluiting-Provincialeweg.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk6-III-Zienswijze-fam-Feijen-Maekel-d-d-1-februari-2019-op-eenzijdige-afsluiting-Provincialeweg.pdf
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