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VVD
1.5 Leeswijzer - -Kengetallen fysiek
Blz. 9
1. Huurwoningen zijn 6307. Hoeveel huurwoningen zijn sociale huurwoningen?

Antwoord: Die gegevens zijn niet eenduidig beschikbaar en aan verandering onderhevig. De 
woningcorporaties hebben samen 4869 huurwoningen waarvan 4611 sociale huurwoningen (medio 
2019). Van de ruim 1400 huurwoningen van andere eigenaren is het huurprijsniveau niet 
inzichtelijk.

2.1.6 Sociaal domein
Blz. 44
Doelstelling 9
2. Wat zijn de extra verwachten kosten hiervan?

Antwoord: In verband met de toename in 2019 is bij kwarap II van 2019 een bijstelling vastgesteld 
van C 725k in 2019 die meerjarig oploopt naar C 1,4 miljoen in 2023. Wanneer de aanzuigende 
werking als gevolg van het abonnementstarief ook in 2020 aanhoudt zal dit, in combinatie met de 
vergrijzing en langer thuis wonen, leiden tot een verdere stijging van het aantal Wmo- 
voorzieningen. Voor 2020 en verder zijn er echter teveel onzekerheden om een uitspraak te kunnen 
doen over de omvang van een eventuele stijging. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe en in welke 
mate het Rijk de aanzuigende werking gaat compenseren. Op dit punt is het dan ook niet mogelijk 
om concrete bedragen te vermelden en/of bijstellingen te doen voor 2020 en verder, maar duidelijk 
is wel dat, mocht de trend zich doorzetten, dit een grote impact zal hebben. Bij een verdere 
toename van het aantal voorzieningen zullen dan ook de uitvoeringskosten voor Wmo stijgen. De 
toename in 2020 zal continue gemonitord worden en indien nodig zullen via de tussenrapportages 
in 2020 eventuele bijstellingen gedaan worden.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu
Blz. 50
3. Indicatievrije inloop: wat wordt hier exact mee bedoeld?

Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat inwoners van de gemeente Veldhoven gebruik kunnen 
maken van deze voorziening zonder dat er vooraf een indicatie gesteld hoeft te worden.

2. Beleidsbegroting

Blz. 13
4. Hoe ziet het evaluatieproces samenspraak eruit?

Antwoord: Na afloop van het samenspraakproces vindt er een evaluatie van het proces plaats. 
Afhankelijk van het doorlopen proces kan deze evaluatie schriftelijk of persoonlijk (bijv. in 
groepsverband) plaatsvinden. Deelnemers aan de evaluatie kunnen degenen zijn die zijn betrokken 
bij het proces (dit kan dus zowel intern als extern zijn). Uiteindelijk worden de bevindingen 
vastgelegd op een evaluatieformulier. De evaluatie bespreken we integraal met de 
samenspraakregisseurs en inhoudsdeskundigen, zodat we van de leerpunten kunnen leren (Plan,
Do, Check, Act).

Blz. 15
5. Hoe is de ontwikkeling van de lasten voor 0.1 bestuur te verklaren?

Antwoord: Over 2018 tot en met 2020 wordt jaarlijks via het gemeentefonds 1,5 miljoen euro 
ontvangen voor 21 voor de jeugd waarvoor Veldhoven centrum gemeente is. De lasten 1,5 miljoen 
euro waaronder doorbetaling aan aangesloten gemeenten worden verantwoord op taakveld 0.1 
Bestuur.
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Blz. 17
6. Het verplicht waarderen op oppervlakte per 2022 resulteert in intensievere kwaliteitscontroles. 

Waarom?
Antwoord: Het is van belang dat we de kwaliteit van zowel het WOZ-bestand als het BAG-bestand 
intensiever gaan controleren (zowel bij inhoud als bij oppervlakte) omdat het landelijk 
overheidsorgaan, De Waarderingskamer, steeds strengere eisen stelt aan het WOZ-bestand en de 
daaraan gekoppelde taxaties. Ook de burger stelt tegenwoordig steeds hardere (kwaliteit)eisen ten 
aanzien van het beleid van de overheid (landelijke trend). Daarmee hangt ook samen dat de burger 
een betere uitvoering van de Wet WOZ eist en de daaraan gekoppelde taxaties.
Tot nu toe is gebleken dat met de huidige bezetting van het WOZ-team (waaronder 2 taxateurs) het 
niet mogelijk is om jaarlijks 5% van het WOZ-bestand te controleren wat door de Waarderingskamer 
enkele jaren geleden verplicht is gesteld. Dit houdt in dat jaarlijks ongeveer 1200 woningen en/of 
niet-woningen gecontroleerd moeten worden op zowel de primaire objectkenmerken (bijv. inhoud, 
bijgebouwen, mutaties) als secundaire objectkenmerken (bijv. onderhoud, kwaliteit, voorzieningen). 
Mede door de vele vergunningsvrije bouwwerken is het zaak dat er steeds meer veld- en/of 
inpandige controles gaan plaatsvinden.
Dus niet alleen de overgang naar waarderen op oppervlakte eist de komende aantal jaren intensieve 
controle om het tot een goed einde te brengen, maar ook het beheer daarna.

2.1.3 Economie
Blz. 29
7. Wat verklaart de ontwikkeling van de lasten en baten van de fysieke bedrijfsinfrastructuur? 

Antwoord: Deze ontwikkeling ontstaat door de grondexploitatie van bedrijventerreinen (Habraken 
en Zandven). Verschillen worden veroorzaakt door de jaarlijkse investeringen in het plangebied (b.v. 
aanleg infrastructuur, bouwrijp maken) en de grondverkopen.

2.1.6 Sociaal domein
Blz. 42
8. Inclusieve arbeidsmarkt: Kunt u uitleggen waarom achter loonkostensubsidies en uitstroom naar 

betaalde baan niet verplicht staat?
Antwoord: Omdat dit geen verplichte indicator is vanuit de BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording).

Blz. 45
9. Wat verklaart de daling van de kosten voor arbeidsparticipatie?

Antwoord: In dit taakveld is de afrekening van de Social Impact Bond Statushouders (SIB) 
opgenomen. Deze afrekening is verspreid over de jaren 2018, 2019 en heeft het zwaartepunt in 
2020. Vanaf 2021 zijn geen kosten meer opgenomen voor de SIB.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Blz. 55
10. Verwachten wij geen effecten meer van het PAS (Regionaal bouwperspectief)?

Antwoord: De Raad van State heeft 29 mei jl. een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de 
stikstofproblematiek. Naar aanleiding hiervan mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer 
als basis worden gebruikt voor toestemming van activiteiten waar stikstof bij vrijkomt. Wat de 
gevolgen van deze uitspraak zijn voor de Veldhovense (woningbouw)projecten wordt vooralsnog in 
eerste instantie per project inzichtelijk gemaakt. Dat er geen effecten optreden kan bij voorbaat dan 
ook niet worden uitgesloten. Via het rekenmodel Aerius worden per project de gevolgen berekend 
en wordt onderzocht of de plannen alsnog door kunnen gaan (bijvoorbeeld via intern salderen, 
ecologische voortoets, extern salderen, ADC-toets). Daarnaast wordt op regionaal niveau samen 
met het ministerie en de provincie onderzocht hoe met het vraagstuk om te gaan.
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2.2 Paragrafen

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Blz. 75
11. Hoe wordt de reserve benoemde risico's bepaald?

Antwoord: De hoogte van de reserve benoemde risico's wordt gebaseerd op het risicoprofiel van de 
gemeente. Binnen de gemeente worden door de afdelingen de risico's geïnventariseerd en 
gekwantificeerd. Deze kwantificering houdt in dat per risico een kanspercentage en een maximaal 
financieel gevolg wordt bepaald. Van alle risico's wordt de kanspercentage vermenigvuldigd met het 
financieel gevolg. Dit wordt opgeteld en vervolgens vermenigvuldigd met 1,25. Het bedrag dat 
hieruit volgt, is de gewenste hoogte van de reserve benoemde risico's. Wanneer de reserve 
afwijkt,wordt deze niet altijd automatisch aangepast naar het gewenste niveau. Wanneer de reserve 
onder de 82% van het gewenste bedrag komt, wordt de reserve aangevuld naar 100% van het 
gewenste bedrag. Wanneer de reserve meer is dan 14^ van het gewenst bedrag, wordt de reserve 
afgeroomd tot 100% van het gewenste bedrag.

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Blz. 78
12. Wat wordt verstaan onder een natuurgericht niveau bij onderhoud groen?

Antwoord: Onder een natuurgericht niveau wordt bij onderhoud groen verstaan een minder strakke 
vorm van onderhoud waarbij planten/grassen meer hun natuurlijke vorm kunnen krijgen.

2.2.5 Bedrijfsvoering
Blz.89
13. Wat houdt het nieuwe zaaksysteem in?

Antwoord: Het zaaksysteem is één van de vele systemen die de organisatie gebruikt om de 
werkprocessen te ondersteunen. In een zaaksysteem is het mogelijk om op basis van een zaaktype 
steeds hetzelfde proces te doorlopen. Het systeem genereert ook statusinformatie, wat betekent 
dat te zien is in welke fase van het proces de zaak zich bevindt. Het zaaksysteem is specifiek 
aangeschaft voor het proces meldingen, maar is ook geschikt voor andere processen waarbij 
statusinformatie meerwaarde geeft.

2.2.7 Grondbeleid
Blz. 97
14. Wat is de reguliere grondprijs?

Antwoord: Dit is de jaarlijks door het college vast te stellen grondprijs voor verschillende 
categorieën gemeentegrond. Zie bijlage voor een overzicht van deze grondprijzen op bladzijde 34 
(geldend tot 1 april 2020).

Blz. 101
3. Projecten gebiedsontwikkeling
15. Op toestaan van inbreiding zit geen limiet?

Antwoord: Inderdaad, er word vooraf geen limiet gesteld op het aantal m2 aan inbreiding of aan het 
aantal inbreidingslocaties. Elk verzoek tot inbreiding wordt afzonderlijk afgewogen. In lijn met de 
ladder van duurzame verstedelijking is in het Stedelijk Gebied Eindhoven afgesproken dat prioriteit 
wordt gegeven aan bouwen op inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties.
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GBV

Kengetallen fysiek
Blz. 9
1 Hoe wordt de netto schuld per inwoner berekend? 

Antwoord:
2019 2020 2021 2022 2023

Berekening netto schuld per inwoner
vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar 127.272 130.316 142.314 134.562 121.310
vlottende passiva 39.762 34.009 20.020 14.224 12.261
minus:
verstrekte leningen woningcorporaties 205 0 0 0 0
leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
overige langlopende leningen 1.595 1.213 1.741 2.557 3.369
Uitzettingen met een rentetypische looptijd í 1 jaar 9.361 8.000 8.000 5.000 5.000
liquide middelen 2.763 2.292 1.961 362 -3.657
overlopende activa 12.976 7.000 8.000 6.000 6.000
(bedrag x C 1.000) 140.134 145.820 142.632 134.867 122.859

aantal inwoners 45.331 45.650 45.850 46.050 46.250

Netto schuld per inwoner (bedrag x C 1) 3.091 3.194 3.111 2.929 2.656

2 Neemt de schuld af of nemen de inwoners toe? Of allebei?
Antwoord: Zoals in bovenstaande berekening is te zien is de prognose dat de schuld in eerste 
instantie toeneemt en vervolgens afneemt. De verwachting is dat het aantal inwoners toeneemt.

3 Waarom zijn de cijfers bij kengetallen fysiek alle jaren gelijk behalve het aantal woningen? Ons lijkt 
dat het aantal wegen, groen, riolering etc ook zal toenemen.
Antwoord: Gegevens voor toekomstige jaren voor die onderdelen zijn nog niet bekend. De gegevens 
zijn sterk afhankelijk van de uitvoering van de plannen.

2. Beleidsbegroting
2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz. 15
4 Er zou nog overleg zijn met de Belastingdienst in kader van VPB en de positieve baten van vorig jaar. 

Is daar al iets over bekend?
Antwoord: Momenteel zijn wij samen met onze fiscale adviseur bezig om de aangifte voor 2017 voor 
te bereiden. Hierin nemen wij de in de tussentijd bekend geworden standpunten van de 
belastingdienst mee.

5 Lasten en baten van Bestuur lopen terug. Verhouding lijkt te verschillen. Waar is dit door te 
verklaren?
Antwoord: Over 2018 tot en met 2020 wordt jaarlijks via het gemeentefonds 1,5 miljoen euro 
ontvangen voor 21 voor de jeugd waarvoor Veldhoven centrum gemeente is. De lasten 1,5 miljoen 
euro waaronder doorbetaling aan aangesloten gemeenten worden verantwoord op taakveld 0.1 
Bestuur.

Blz. 16
6 We geven 250k extra uit aan ICT middelen op jaarbasis. Waar gaat dit -meer gespecificeerd dan nu 

beschreven- naar toe?
Antwoord: Inwoners en ondernemers verwachten dat hun overheden hen digitaal en op ieder 
gewenst tijdstip ondersteunen (E-diensten). In dat kader is een jaarlijkse investering in het 
digitaliseren van het klantcontact noodzakelijk van C63k. Ook is er een toenemende vraag naar
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informatie en er worden scherpere eisen gesteld aan informatieveiligheid, informatiebeheer en 
privacy waarvoor jaarlijks C18k nodig is. Daarnaast zal de verdere digitalisering van onze interne 
processen betekenen dat investeringen in de interne systemen en applicaties, en het vernieuwen 
van de daarmee samenhangende koppelingen, een stijging in kosten met zich meebrengt van 
respectievelijk C116k en 28k. En voor de nieuwe financiële applicatie verwachten wij C25K extra 
exploitatiekosten. Vanaf 2020 zijn daarmee structureel C250k extra middelen nodig.

2.1.1 Veiligheid
Blz. 19
Bij personen met verward gedrag staat iets gemeld over een onderzoek naar een eventuele
maatschappelijke opvang in Veldhoven. In programma 6 lezen we dat de doordecentralisatie
maatschappelijke opvang voorlopig nog niet doorgaat.
7 Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar?

Antwoord: Per abuis is de informatie vanuit Programma 6 niet doorgevoerd in de tekst van 
Programma 1. Wij zullen hiervoor een erratum toevoegen aan de begroting.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Blz. 25
8 Bij doelstelling 5 ontbreekt naar onze mening het regionaal meetnet, waarover we in onze brieven 

over Eindhoven Airport steeds bericht hebben. Kan dit worden toegevoegd?
Antwoord: Het regionaal meetnet is inderdaad een initiatief waar het college graag aan meedoet, 
zowel voor het monitoren van de effecten van de luchthaven als ten behoeve van de nieuwe 
omgevingswet. Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de exacte kosten en randvoorwaarden 
(bijvoorbeeld locaties van de palen) hiervan nog niet bekend. Die worden verwacht in de loop van 
oktober 2019. Om geen onnodig beslag te leggen op de gemeentelijke middelen, is nu nog geen 
structureel bedrag hiervoor opgenomen in de begroting 2020. In de loop van 2019 kan een afweging 
gemaakt worden hoeveel meetpalen voor Veldhoven wenselijk zijn en welke kosten hier precies aan 
verbonden zijn. Dit kan dan structureel opgenomen worden in de begroting 2021. Om geen 
belemmering te hebben voor deelname in 2020 kan incidenteel een beroep gedaan worden op de 
beschikbare middelen in het product regionale samenwerking (7.500 euro: schatting van de 
minimale kosten voor 1 paal voor 1 jaar). Indien uw raad op basis van de ingekomen informatie in 
de loop van oktober toch al in de begroting 2020 structureel middelen voor het regionaal meetnet 
wil opnemen, dan is dat uiteraard technisch mogelijk.

Blz. 26
9 De stijging bij openbaar vervoer wordt niet verklaard. Kunt u toelichten waardoor deze stijging 

veroorzaakt wordt?
Antwoord: Deze stijging wordt veroorzaakt door geplande maatregelen vanuit het GVVP.

2.1.3 Economie
Blz. 28
10 Is er al rekening gehouden met de baten van het alsnog inzetten van geschrapte hectaren op 

Habraken.
Antwoord: Hiermee is in de bouwgrondexploitatie nog geen rekening gehouden.

Blz. 30
11 Kunt u aangeven welke kosten(besparing) bij welke kermis horen?

Antwoord:
Kermis d'Ekker 
Kermis Veldhoven dorp 
Kermis Zeelst 
Kermis Oerle

1k
6k

45k
3k
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2.1.6 Sociaal domein

Blz. 46
12 Is het realistisch dat de herijking WBP voor 2020 plaatsheeft? Dit lijkt ons heel korte termijn.

Antwoord: We streven erna om de herijking van het WBP dit jaar af te ronden. De effecten hiervan 
gelden pas voor het subsidiejaar 2021. Voor 2020 blijven de bestaande subsidieregelingen met hun 
grondslagen van kracht.

Blz. 47
13 We lezen dat er minder jongeren specialistische jeugdzorg gaan krijgen. Mogen we inzicht in de 

aantallen jongeren over de laatste 2 jaren en de prognose (indien aanwezig) voor 2020 en verder? 
Antwoord:

2017 2018 2019 (inschatting 
op basis van cijfers 
eerste 9 maanden)

Aantal jeugdigen in 
jeugdhulp (unieke 
cliënten over het 
hele jaar) 1231 1221 1120

Een prognose over 2020 en verder is niet te geven aangezien maatschappelijke ontwikkelingen van 
grote invloed kunnen zijn op de feitelijke vraag naar jeugdhulp. Hierdoor kunnen in de praktijk grote 
afwijkingen tussen prognose en feitelijk gebruik ontstaan.

2.2 Paragrafen

2.2.1 Lokale heffingen
Blz. 60
2. Afvalstoffenheffing
14 Wordt gezien de hogere kosten voor PMD verwerking, de afvalverwerking opnieuw geëvalueerd? En 

zo ja: welke plannen zijn er hiervoor naar de toekomst toe?
Antwoord: Tot 1-1-2019 sorteerde en vermarkte Veldhoven PMD en kreeg hiervoor een vergoeding 
van Nedvang. Omdat de kosten van sortering en vermarking bleven stijgen en nog maar nauwelijks 
gedekt werden door de vergoeding heeft het college besloten deze taak niet langer uit te voeren.
De sortering en vermarkting van PMD is per 1-1-2019 teruggegeven aan Nedvang.
Omdat de gemeente niet langer kosten heeft voor sortering en vermarkting van PMD, krijgt de 
gemeente vanzelfsprekend ook geen vergoeding meer voor dit het sorteren en vermarkten vanuit 
Nedvang. Het beleid is dan ook al aangepast per 1-1-2019.

15 De tariefstijging afvalstoffenheffing van 15% van een- en meerspersoonshuishouden lijkt niet te 
matchen met de geringe stijging van kosten van afval (pag 51). Graag uitleg.
Antwoord: De kosten zijn opgehoogd in kwarap I 2019. De kolom in de programmabegroting op 
pagina 51 is inclusief de opgenomen extra kosten van kwarap I. Dit geeft daarom een vertekend 
beeld voor wat betreft de stijging ten opzichte van 2019. De tarieven 2019 zijn niet aangepast naar 
aanleiding van de opgenomen extra kosten in kwarap I, maar worden wel doorgerekend in de 
tarieven van 2020.

De tariefstijging van de afvalstoffenheffing wordt overigens, naast een stijging van kosten van afval, 
voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van geraamde opbrengsten PMD.
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12. Parkeerbelasting
Blz. 64
16 Bij parkeerbelasting wordt een opbrengst vermeld van C819.000. Is dit inclusief (een deel van) de 

C400.000 die we aan parkeren in het City Centrum gaan besteden in 2020.
Antwoord: Ja, dat klopt

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Blz. 77
Wegen
17 Hier staat een overzicht waarin staat dat 4% van de wegen onvoldoende onderhouden is. Welke 

wegen betreft dit? Wanneer is de volgende inspectie? Laatste inspectie was in 2016.
Antwoord: De belangrijkste wegen zijn o.a. Burgemeester van Hoofflaan, Vessemsedijk (uitgevoerd 
in 2018). In 2020 is de volgende inspectie.
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SENIOREN VELDHOVEN
1. Welzijns Budget Plan (WBP): wat is de financiële verdeling van de totale WBP kosten over de jaren 

2020 tot en met 2023?
Antwoord:
Subsidies in concept begroting 2020 2020 2021 2022 2023
Totaal Goed leef- en woonklimaat 4.188 4.159 4.038 4.071
Totaal Vitale samenleving 3.803 3.733 3.774 3.830
totaal jaarlijkse subsidies WBP 7.991 7.892 7.812 7.901

bedragen x C 1.000

2.1.1 Veiligheid
Blz. 19
2. Veiligheid: Hoeveel meldingen per 1000 inwoners zijn er bekend over personen met verward gedrag? 

Antwoord: Het aantal meldingen per 1000 inwoners is niet bekend. Wel is bekend dat in 2018 er 180 
meldingen van personen met verward gedrag met een zorg en/of veiligheidsaangelegenheid 
geregistreerd zijn. t/m september 2019 zijn er 153 meldingen over personen met verward gedrag 
geregistreerd cq. bekend. De prognose met betrekking tot meldingen over personen met verward 
gedrag (181) voor eind 2019 blijft nagenoeg gelijk ten op zichtte van 2018 (180).

3. Wanneer wordt verwacht dat er financiële middelen zijn om dit probleem adequaat te bestrijden? 
Antwoord: We zijn doende een samenhangende aanpak vorm te geven van de implementatie van 
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de pilot wijk- 
GGD'er. Dat levert ons beter zicht en meer mogelijkheden om te sturen op deze problematiek. In 
dat kader wordt bezien of de huidige financiële middelen toereikend zijn.

4. Woninginbraken: In de begroting wordt onverkort 5000 euro opgenomen om woninginbraken 
preventief te verminderen.
Antwoord: Klopt, in de begroting is C 5000 minder beschikbaar c.q. afgeraamd en niet meer 
opgenomen. De preventieve inspanningen c.q. aanpak (o.a. bestaande communicatiekanalen & 
middelen, samenwerking met veiligheidspartners, ect.) die we afgelopen jaren preventief en 
repressief hebben ingezet om de woning inbraken te verminderen, kunnen we met de huidige 
middelen blijven voortzetten.

5. Vermindering van 10 % is de doelstelling voor 2019. Wat zijn de aantallen woninginbraken tot nu 
toe?
Antwoord: In 2018 waren er in totaal 46 voltooide woninginbraken bekend. T/m augustus 2019 zijn 
er tot nu toe 31 meldingen van voltooide woninginbraken bekend.

6. Ondermijning: Dit onderwerp heeft een hoge prioriteit. Wij missen in de begroting een specifieke 
post ter bestrijding van ondermijning. Waarom is hier geen apart bedrag voor begroot?
Antwoord: Dit zit begroot in de post veiligheid en er zijn diverse regionale posten en fondsen zoals 
de door het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar gestelde versterkings- en 
versnellingsfonds aanpak van georganiseerde criminaliteit. De gemeente Veldhoven maakt hier 
rechtstreeks gebruik van door in Kempenverband deel te nemen aan de pilot '1 Smart Overheid'.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Blz 26
7. Waarom stijgen de ov lasten schrikbarend terwijl het een provinciale taak is?

Antwoord: Deze stijging wordt veroorzaakt door geplande maatregelen vanuit het GVVP.
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2.1.4 Onderwijs
Op blz. 31 staat dat internationalisering een belangrijke ontwikkeling is.
8. Hoe gaat gemeente hier mee om en hoe gaat de gemeente hier gestalte aan geven?

Antwoord: Wat betreft internationalisering van het onderwijs heeft de gemeente slechts een 
stimulerende en faciliterende rol. Schoolbesturen geven zelf inhoud aan het onderwijsprogramma. 
Stichting Brainport zet zich in overleg met gemeenten en onderwijsinstellingen regionaal in voor het 
doorontwikkelen van de visie 'We are the Future' waarbij gekeken wordt naar een goede inbedding 
en verdeling van diverse vormen van internationaal onderwijs . Veldhoven is hierover, als een van 
de C4 gemeenten (Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven), met Stichting Brainport in gesprek.

Daarnaast is het onderwerp Internationalisering benoemd als een van de speerpunten waarmee 
partners vanuit onderwijs, kinderopvang en Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven samen met de 
gemeente vorm geven aan de uitvoering van de kadernota jeugd.

Blz 32
9. Net als bij de Kadernota missen SENIOREN VELDHOVEN ook hier, in nogal wat gevallen, de context 

getallen b.v. blz. 32 bij doelstelling 5 staat bij de meet indicatoren: Aantal relatief verzuim per 1.000 
leerlingen. Hoeveel is het nu?
Antwoord: in 2018 was het relatief verzuim in de gemeente Veldhoven 9.64 per 1000 leerlingen.

10. Welke nota en welk onderzoek word bedoeld bij doelstelling 2 onderwijs? Bij het antwoord graag de 
nota en de verslaglegging van het onderzoek meesturen.
Antwoord: Hier wordt gesproken over de Kadernota Jeugd die door de Raad in 2017 is vastgesteld.
In het kader van de uitvoering van deze nota zal in 2020 een onderzoek plaatsvinden naar het 
aanbod van preventieve opvoedondersteuning zoals vermeld bij doelstelling 6 op pagina 43 van de 
begroting.

De Parasol: 80K:
11. Dit bedrag is niet gelijk aan de helft van de subsidie van De Parasol; gaarne verklaring.

Antwoord: In de begroting is een bedrag opgenomen van C 80.000, dit betreft het resterende deel 
(50%) van het schooljaar 2019/2020 en is als volgt opgebouwd:
50% van C 130.000 = C 65.000 (subsidie Parasol)
50% van C 30.000 = C 15.000

Het bedrag van C 15.000 is een raming en bedoeld voor subsidiering van het aanbod op het gebied 
van taalachterstand en laaggeletterdheid in de tweede helft van 2020.

12. Financieel valt deze wijziging in de resultaten van de tweede helft van 2020: dit is nergens zichtbaar: 
gaarne verklaring.
Antwoord: De subsidie van De Parasol maakt onderdeel uit van het Welzijnsbudgetplan (WBP). Het 
college stelt het WBP voor 2020 vast. De wijziging is terug te vinden in het WBP.

13. Tevens is dit bedrag niet opgenomen in de overzichten van bijstellingen bestaand beleid en nieuw 
beleid(bijlage B) en ombuigingsmaatregelen(bijlage C) ook hiervoor gaarne een verklaring.
Antwoord: De subsidie van De Parasol maakt onderdeel uit van het Welzijnsbudgetplan (WBP). Het 
college stelt het WBP voor 2020 vast. De wijziging is terug te vinden in het WBP. In 2020 is voor het 
WBP een extra bedrag van C 65.000 benodigd. Hierbij is rekening gehouden met lagere uitgaven 
voor de Parasol.

14. Waar staan in het financieel overzicht de baten en de lasten van volwassenen educatie waaronder de 
zogenaamde WEB gelden? Graag inzicht hierin.
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Antwoord: De WEB-gelden gaan rechtstreeks naar de contactgemeente (Eindhoven) en worden 
ingezet voor bekostiging van het regionaal educatieprogramma. Hierdoor zijn de middelen niet in 
onze eigen begroting terug te vinden.

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Blz. 35
15. Op blz. 35 gaat het oer een bewegingscoach; hoe gaat dat in de praktijk? Is er maar een? Zo ja, welke 

mensen en waar gaat hij dan de mensen helpen en hoe?
Antwoord: Vanuit het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' zal één beweegcoach worden ingezet, 
die op centrale plekken in de wijken beweeg- en sportactiviteiten gaat organiseren. Het gaat hierbij 
om activiteiten voor ouderen, nieuwe inwoners of de partners en kinderen van kenniswerkers. De 
beweegcoach initieert en begeleidt deze activiteiten.

2.1.6 Sociaal domein
Blz 39
16. Waarom de gigantische stijging WMO hulpmiddelen van 80 naar 234 K? De inflatie komt niet eens in 

de buurt
Antwoord: De huidige tarieven voor hulpmiddelen zijn erg laag en zijn voortgekomen uit de vorige 
aanbesteding in 2015. Deze overeenkomst loopt af op 1 april 2020 en de nieuwe aanbesteding loopt 
momenteel. Marktpartijen geven aan niet op of onder kostprijs in te kunnen en in te willen 
schrijven, zoals in het verleden soms het geval was. De huidige tarieven voor hulpmiddelen zijn door 
Bureau inkoop Zuidoost-Brabant (Bizob) vergeleken met recente aanbestedingen van andere 
gemeenten. Bij het bepalen van de tariefstijging voor Veldhoven is uitgegaan van een vergelijkbare 
stijging als bij recente aanbestedingen in andere gemeenten.

Blz. 41:
Doelstelling 6:
17. afname van het aantal jongeren met een delict t.o.v. 2018. Hoeveel waren er dat in 2018. SENIOREN 

VELDHOVEN zien graag de getallen van de genoemde t.o.v. van de hele programmabegroting 2020. 
Antwoord:

Jongeren met een delict 
(meldingen overlast Jeugd)

207 Tot en met september: 117
Prognose tot en met december: 151

Blz 43
18. Waarom wordt er minder zorgvraag verwacht bij de specialistische jeugdzorg terwijl de werkelijkheid 

laat zien dat er juist meer specialistische hulp nodig is.
Antwoord: Wij herkennen het beeld niet dat er meer specialistische hulp nodig is. Uit onze gegevens 
blijkt een dalende trend vraag naar jeugdhulp. Ook het aantal beschikkingen Jeugdhulp neemt af.

Blz. 44
Doelstelling 7
19. Waarom zet je hier mensen in die bijna met pensioen gaan?

Antwoord: Deze vraag wordt geïnterpreteerd als een vraag naar het noemen van de 
leeftijdscategorie 15-64 jaar. Dit vloeit voort uit de wettelijke arbeidsverplichting tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd.

Doelstelling 9
20. Hoe groot is de toename van het aantal cliënten van de dementerende en met een psychische 

beperking?
Antwoord: Bij Wmo-cliënten wordt de soort beperking niet geregistreerd, maar wordt met name de 
hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Er zijn dan ook geen absolute cijfers
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bekend over de toename van het aantal mensen met dementie of een psychische beperking. Feit is 
wel dat door landelijk beleid de intramurale zorg voor deze doelgroep is afgebouwd en dat zij dus 
langer thuis blijven wonen. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen een beroep doen op de Wmo. De 
stijging van deze doelgroep zien we in de praktijk het sterkst terug bij begeleiding en dagbesteding. 
Daarnaast is dit slechts een van de beleidsontwikkelingen die we zien binnen de Wmo. We zien 
bijvoorbeeld ook een toename door de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief 
en door de vergrijzing. Het is niet mogelijk om per autonome beleidsontwikkeling in absolute cijfers 
uit te drukken wat de reden is dat inwoners meer gebruik gaan maken van de Wmo, omdat dit een 
combinatie van ontwikkelingen is.

21. Bijstellingen bestaand en nieuw beleid: 6.1: Vaststelling WBP 2020: -65K; gaarne specificatie van dit 
bedrag.
Antwoord: Het nadeel als volgt te verklaren:
Voor een aantal organisaties binnen Veldhoven wordt de subsidie berekend op basis van een bedrag 
per inwoner. Vanwege de groei van het aantal inwoners is de subsidie voor die organisaties dan ook 
gestegen. Daarnaast zijn er middelen ingezet op de ontwikkeling van nieuw beleid, zoals de 
omzetting van het succesvolle experiment 'Top-theater' Veldhoven naar regulier beleid.

Blz 46
22. Hoeveel meer aanvragen zijn er binnen gekomen na de invoering van het abonnementstarief en 

hoeveel mensen in totaal hebben hulp gekregen?
Antwoord: Het aantal Wmo-cliënten is fors gestegen per 1 januari 2019. Voor wat betreft hulp bij 
het huishouden en begeleiding zien we de sterkste stijging. Hulp bij het huishouden is gestegen van 
circa 972 cliënten op 1 januari 2019 naar circa 1153 cliënten op 1 september 2019 en begeleiding 
van circa 535 cliënten op 1 januari 2019 naar circa 586 cliënten op 1 september 2019. Voor wat 
betreft het totale aantal unieke Wmo-cliënten is er een stijging van 2772 op 1 januari 2019 naar 
2927 cliënten op 1 september 2019.

Blz 47
23. Wat is de oorzaak van de tariefstijging van de Taxbus?

Antwoord: Het tarief dat de gemeenten nu voor het vervoer van Taxbus betalen is een laag tarief 
dat is voortgekomen uit de vorige aanbesteding. De volgende ontwikkelingen zijn aan de orde in de 
taxibranche: krapte op de arbeidsmarkt voor chauffeurs, bpm op voertuigen is fiscaal niet meer 
terug te vorderen, stijgende verzekeringspremies en faillissementen. Hierdoor zullen de tarieven per 
1 april 2020 als gevolg van de nieuwe aanbesteding naar verwachting aanzienlijk hoger uitkomen.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Blz 54
24. Wat zijn de opbrengsten van het onderhoud van de bestemmingsplannen die niet meer nodig zijn 

met de invoering van de omgevingswet?
Antwoord: In het verleden gold er een actualiseringsplicht van bestemmingsplannen. Op basis 
hiervan moesten de bestemmingsplannen eens in de 10 jaar worden geactualiseerd. Deze 
verplichting is echter sinds 1 oktober 2018 komen te vervallen en is nu al niet meer in de wetgeving 
opgenomen.
Onder de Omgevingswet worden bestemmingsplannen vervangen door Omgevingsplannen. Voor 
een Omgevingsplan geldt ook geen actualiseringsplicht. Dit betekent niet dat een Omgevingsplan 
niet geactualiseerd of aangepast moet worden. Zo is in de Omgevingswet in ieder geval bepaald dat 
een Omgevingsplan binnen 5 jaar aangepast dient te worden als er een omgevingsvergunning is 
verleend welke niet in overeenstemming was met het Omgevingsplan. Aangezien de 
actualiseringsplicht al enige tijd is afgeschaft en omdat er nog steeds aanpassingen aan het 
Omgevingsplan doorgevoerd moeten worden, is er geen sprake van opbrengsten.
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VSA
1.1 Inleiding
Blz. 1
1 Er wordt aangegeven dat de vraag naar bepaalde voorzieningen af neemt, welke zijn dit?

Antwoord: Deze opmerking is geplaatst in het licht van trends en ontwikkelingen in de samenleving, 
zoals bijvoorbeeld digitalisering. U kunt hierbij denken aan diverse voorbeelden; voor het afsluiten 
van verzekeringen hoeft men niet per se naar een verzekeringskantoor, een reis kun je ook 's avonds 
laat boeken zonder tussenkomst van een reisbureau en je rekeningen betalen kan vanaf je eigen 
bank in de woonkamer.

1.2.1 Actualisatie meerjarenperspectief 2020-2023
Blz. 3
Vragen bij het geactualiseerd meerjarenperspectief (schema) over de technische bijstellingen vanuit 
kadernota 2020.
2 Welke bijstellingen zijn dit?

Antwoord: Voor specificatie zie onderstaande overzicht.
Meerjarenbegroting 2020-2023 - technische bijstellingen

bedragen x C 1.000 (- = tekort/nadeel)____________________ 2020 2021 2022 2023

Gevolqen biistellinq priís- en areaalindex 293 564 924 259
Biistellinq loonindex 2023 -347
Afvoeren oude en opvoeren nieuwe lonen -225 -235 -194 -198
Decembercirculaire: bijstelling algemene uitkering íaarschnf 2023 1.508
Technische aanpassingen activa -3 -3 -3 -138
Technische correctie meerjarenbegroting zwembad 113 118
KWARAP I-2019: bijstelling BGE íaarschnf 2023 14
KWARAP I-2019: bijstelling VPB 2023 23
Rentevoordeel bijstelling BGE (staten P-2020) 42 206 300 291
Rentebiistellinq werkelijk te betalen rente 82 94 71 70
Technische bijstelling bijdragen Veiliqheidsreqio en GGD -108 -139 -160 -132
Technische bijstelling rente dekkingsreserve Basis op Orde 0 1 1 1
Herberekening SPUK-inkomsten -17 -22 -22 -20
Doorbelasting overhead -4 16 28 39
Aanpassing kostendekkendheid hondenbelasting -2 -2 -2 0
Kostendekkendheid riolering -68 -74 -82 -33
Kostendekkendheid leges 110 10 33 109
Aanpassing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 15 14 21 36
Saldi meerjarenperspectief 2020-2023 115 430 1.028 1.600

3 Wat is de relatie met de tabel op blz. 130?
Antwoord: De technische bijstelling zoals hierboven genoemd hebben geen enkele relatie met de 
tabel op blz. 130. Tabel op blz. 130 zijn de bijstellingen bestaand beleid en nieuw beleid 
weergegeven.

4 Waarom lopen deze zo enorm op? ( 115 - 1.600)
Antwoord: De stijging komt voornamelijk door bijstelling prijs- en areaalindex en bijstelling jaarschijf 
2023 voor gemeentefondsuitkering ahv decembercirculaire 2018.

In tabel 1.2.2 programma 0 formatie uitbreiding DIV en Belastingen lopen beiden per jaar met C1000,- 
op.
5 Waar is C 1000 verhoging per jaar op gebaseerd?

Antwoord: De verhoging komt door de indexering van lonen zijnde 1,5% per jaar.
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1.2.2 Ombuigingen en nieuw beleid
Blz. 4
Ombuigingsmaatregelen:
6 Programma 0: Versnellen geplande OZB-stijging gaat de komende jaren van positief naar negatief. 

Kunt u dit toelichten?
Antwoord: In de meerjarenbegroting 2019 t/m 2022 is besloten tot een jaarlijkse stijging van 4%. Dit 
is als zodanig ook in de cijfers verwerkt. Door een jaarlijkse stijging ontstaat een "rente op rente" 
effect (de 4% stijging in het laatste jaar wordt ook doorberekend over de stijgingen in de jaren 
ervoor). Door het versnellen van de geplande verhoging vervalt het "rente op rente" effect. Per 
saldo heeft dit een negatief effect in 2022 en 2023.

Specialistische jeugdzorg:
7 Programma 0 en programma 6 jeugdzorg vallen de bedragen tegen elkaar weg. Per 2021 levert 

jaarlijks C 600 k op. Waar wordt dit op gebaseerd?
Antwoord: Verwacht wordt dat in de loop van 2020 de dalende zorgvraag in combinatie met de 
eerder met aanbieders afgesproken lagere tarieven leiden tot lagere lasten. Hierop is de 
bijstelling van C 350 in 2020 gebaseerd, die oploopt naar C 600 vanaf 2021.
Specialistische jeugdzorg is één van de drie in 2015 gedecentraliseerde taken. Voor deze taken 
ontvangen we middelen van het Rijk. Vanaf 2017 zijn binnen specialistische jeugdzorg forse nadelen 
onderkend ten opzicht van de middelen die we van het rijk ontvangen. Tot en met 2020 worden 
deze tekorten verrekend met de reserve sociaal deelfonds. Deze reserve heeft een looptijd tot en 
met 2020. Dit heeft de raad besloten. Omdat nu een voordeel van C 350 wordt opgenomen voor 
specialistische jeugdzorg in 2020, wordt de verrekening met de reserve sociaal deelfonds op 
programma 0 verlaagd.
Vanaf 2021 wordt het voordeel van C 600 niet meer verrekend met de reserve sociaal deelfonds.

8 WBP: stoppen met subsidie aan VVV 
Is dit een college bevoegdheid?
Antwoord: Binnen de vast te stellen kaders van het WBP is dit een collegebevoegdheid.

1.5 Leeswijzer - -Kengetallen sociaal
Blz. 8
9 We missen in de tabel kengetallen WMO en jeugdzorg. Kunnen deze kengetallen worden 

toegevoegd aan de tabel?
Antwoord: Er kunnen geen gegevens meer toegevoegd worden aan de begroting. In deze tabel 
worden de kengetallen voor Wmo en Jeugd separaat weergegeven:

Cliënten
Wmo

2772 2950 2950 2950 2950

Cliënten
jeugd

759* 723 723 723 723

*Het gaat hier om het aantal unie 
over heel 2019 is uiteraard hoger.

ke cliënten op de peildatum 1-1-2019. Het totaal aantal cliënten

1.5 Leeswijzer - -Kengetallen fysiek
Blz. 9
Kengetallen fysiek: In 4 jaar tijd komt er geen vierkante meter wegen en fietspaden bij.

» Dit is in tegenspraak met blz. 24 dat er met de aanleg van snelfietsroutes wordt gestart.
» Dit is in tegenspraak met blz. 95 dat er wel aanleg van wegen is.
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» Dit is in tegenspraak met blz. 103 met de bredere Kempenbaan wordt en de geplande 
aansluiting met A67.

10 Graag uitleg.
Antwoord: Gegevens voor toekomstige jaren voor die onderdelen zijn nog niet bekend. De gegevens 
zijn sterk afhankelijk van de uitvoering van de plannen.

Kengetallen financieel:
De externe financiering daalt de komende jaren, terwijl op blz. 83 en 85 de langlopende geldleningen 
toenemen met 46,7%.
11 Graag uitleg.

Antwoord: Op pagina 83 en 85 is genoemd wat we de komende begroting aan nieuwe langlopende 
leningen verwachten aan te trekken (dat is C 55 miljoen). Dat per saldo de externe financiering toch 
daalt komt doordat we ook aflossen op leningen. Voor inzicht in het saldo van de totale langlopende 
leningen wordt verwezen naar pagina 124 de geprognosticeerde balans.
Stand huidige leningenportefeuille per 31-12-2019 (pag. 83) C 117,8 
Verwachting nog aan te trekken lening 2019 
Stand langlopende leningen ultimo 2019 
Nieuw aan te trekken leningen 2020 tm 2023 
Aflossingen 2020 tm 2023
Verwachte stand langlopende leningen ultimo 2023

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz. 15
Uitkeringen gemeentefonds bij Baten
12 Zijn deze bedragen een aanname of toezegging?

Antwoord: De bedragen zijn een raming (aanname) met als basis de meicirculaire 2019 van het 
gemeentefonds.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Blz. 23
Tabel nr 2 Kruising Nieuwstraat - Kromstraat
13 Aan welke maatregelen wordt gedacht?

Antwoord: Dit is nog niet bekend, het onderzoek loopt nog.

Tabel 5 Parkeren City-Centrum
14 Welke oplossingsrichtingen zijn er uit het onderzoek naar voren gekomen? Wanneer komt het op de 

agenda van de raad?
Antwoord: Aan het einde van het jaar wordt het onderwerp voorgelegd aan de raad.

15 Waar zijn de financiën die nodig zijn voor parkeren City-centrum in de tabel 3.3.4 op pagina 117 te 
vinden?
Antwoord: De financiën die nodig zijn voor parkeren City-centrum zijn opgenomen in de aframing 
van de parkeerinkomsten (programma 0, Baten taakveld 0.63 Parkeerbelasting).

Blz. 24
Er ontbreekt een tabel subsidies in dit programma, terwijl er in het kader van verkeersindicatie wel 
subsidies worden gegeven.
16 Graag toevoegen van de tabel (in de begroting).

Antwoord: De subsidie is in september 2019 aangevraagd, de definitieve goedkeuring is nog niet 
bekend en dus nog niet beschikbaar.

C 12,5
C 130,3 (dit is cf geprognosticeerde balans pag. 124)

C 42,5 
C 49,8

C 123,0 (dit is cf geprognosticeerde balans pag. 124)
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Blz. 26
Kosten openbaar vervoer: jaarlijks worden kosten geraamd. Nergens worden deze kosten als vervanging 
of als investering aangegeven of onderbouwd waarvoor deze lasten zijn?
17 Graag toelichten

Antwoord: De kosten worden veroorzaakt door geplande maatregelen vanuit het GVVP.

18 Waar zijn de jaarlijkse kosten te vinden met betrekking tot de bereikbaarheidsagenda?
Antwoord: De jaarlijkse kosten met betrekking tot de bereikbaarheidsagenda zijn opgenomen in 
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

2.1.3 Economie
Blz. 27
19 Doelstelling 2, laatste zin: wat wordt bedoeld met meer duidelijkheid hierover?

Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat begin 2020 duidelijk is of we op Habraken alsnog hectaren 
kunnen inzetten die bij de herprogrammering in 2016 zijn geschrapt.

Blz. 28
20 Wat wordt er bedoeld met Fysieke bedrijfsinfrastructuur?

Antwoord: Dit is de lopende gemeentelijke bouwgrondexploitatie van bedrijventerreinen:
Habraken
Noordrand Zandven.

Daarnaast bestaat het uit de volgende producten:
- Centrum Ontwikkelings Programma
- Masterplan De Run
- Economische ontwikkeling bedrijven
- Balans BGE/bedrijventerreinen
- Heistraat-Zoom.

2.1.4 Onderwijs
Blz. 33
Doelstelling 1 Huisvesting onderwijs
21 Is de huisvesting naar verwachting nog steeds voldoende als uit de kengetallen blijkt dat er meer 

kinderen naar school gaan? Graag inzicht.
Antwoord: De kengetallen zijn afkomstig uit de leerlingenprognoses die met het oog op het 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn opgesteld. Met deze cijfers wordt binnen de 
uitwerking van het IHP rekening gehouden om te zorgen voor voldoende onderwijscapaciteit.

Doelstelling 3 Taalverwerving/beheersing
22 Hoe wordt het taalaanbod aan mensen die moeten inburgeren dan aangeboden? Als de subsidie 

geschrapt is.
Antwoord: In 2020 zijn inburgeraars nog zelf verantwoordelijk voor het volgen (en bekostigen) van 
taalonderwijs. Zij kunnen hiervoor een lening bij DUO afsluiten. De gemeente bekostigt geen 
inburgeringscursussen. Het taalaanbod aan mensen die moeten inburgeren wordt onder meer 
aangeboden door het Stercollege, De Parasol vervult hierin geen rol.

23 Waarom ontbreekt het schrappen van de subsidie aan de Parasol in de tabellen op blz. 4 en op blz. 
131?
Antwoord: De subsidie van De Parasol maakt onderdeel uit van het Welzijnsbudgetplan (WBP). Het 
college stelt het WBP voor 2020 vast. De wijziging is terug te vinden in het WBP.
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2.1.6 Sociaal domein
Blz. 41
Doelstelling 4 Informele ondersteuning.
24 Waarom is het college tevreden met een afname?

Dit is een politieke vraag

Doelstelling 5 Kwaliteit van leven.
25 Waarom is het college tevreden met een afname?

Dit is een politieke vraag

Doelstelling 6 Jeugdzorg
26 Wat zijn de daadwerkelijke aantallen in 2018?

Antwoord:
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp: 1221 
Aantal jongeren met een delict: 207
Aantal gezinnen in jeugdbescherming en jeugdreclassering: 49 

Blz. 45
Programmanummer 6.81 Armoedebeleid 227 k aan subsidie. Bij Lasten Geëscaleerde zorg 18 + staat 
slecht 147 K?
27 Graag een uitleg hierover.

Antwoord: : Productnummer 6.81 in het subsidieoverzicht had moeten zijn: 6.3. Er is sprake van een 
typefout.
Het armoedebeleid heeft te maken met de inkomensregelingen, bijstandsvoorzieningen e.d.
De subsidies voor armoedebeleid gaan naar de stichting Leergeld en BSR (Veldwijzer). 
Begrotingstechnisch (BBV) worden deze kosten in hetzelfde programma opgenomen als de lasten 
voor geëscaleerde Zorg 18+, maar niet in hetzelfde taakveld. Inhoudelijk bestaat hier geen relatie 
tussen.
Het overzicht op p. 50 bevat de subsidies voor geëscaleerde zorg 18+: dit betreft de indicatievrije 
inloop.

28 Wat is de relatie tussen armoedebeleid en Geëscaleerde zorg 18 +?
Antwoord: Wij verwijzen u graag naar vraag 27, waarin wordt verhelderd dat subsidie 
armoedebeleid niet in hetzelfde taakveld wordt verantwoord als geëscaleerde zorg 18+ (zoals nu 
nog in de begroting staat).

Blz. 46
Gedeeltelijk niet invullen beleidsmedewerker GST.
29 Waarom en wat kunnen consequenties zijn?

Antwoord: Bij de ontwikkeling en opstart van de teams GT en ST zijn beleidsmatige (ook veelal 
extern gerichte) werkzaamheden nodig geweest om tot een goed draaiend team te komen, in een 
nieuwe constructie. Inmiddels is het team goed ingebed in de organisatie en kan door de 
doorontwikkeling van het team, alsmede de coördinatorfunctie, efficiënter worden gewerkt. 
Hierdoor kan de beleidsmatige inzet worden afgeraamd naar de helft. Dit betreft geen uitvoerende 
taken van GT en ST-ers. Consequentie hiervan is dat bepaalde taken en werkzaamheden binnen het 
team op een andere manier ingevuld worden.
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Tariefstijging WMO hulpmiddelen
30 Waarop is de te verwachtte tariefstijging gebaseerd?

Antwoord: De huidige tarieven voor hulpmiddelen zijn erg laag en zijn voortgekomen uit de vorige 
aanbesteding in 2015. Deze overeenkomst loopt af op 1 april 2020 en de nieuwe aanbesteding loopt 
momenteel. Marktpartijen geven aan niet op of onder kostprijs in te kunnen en in te willen 
schrijven, zoals in het verleden soms het geval was. De huidige tarieven voor hulpmiddelen zijn door 
Bureau inkoop Zuidoost-Brabant (Bizob) vergeleken met recente aanbestedingen van andere 
gemeenten. Bij het bepalen van de tariefstijging voor Veldhoven is uitgegaan van een vergelijkbare 
stijging als bij recente aanbestedingen in andere gemeenten.

Blz. 47
Tariefstijging Taxbus.
31 Waarop is de minimaal te verwachtte stijging gebaseerd?

Antwoord: Bij de minimale te verwachten kostenstijging is uitgegaan van het absolute 
minimumtarief dat voor vervoerders nodig wordt geacht voor een reële en verantwoorde 
exploitatie.

Specialistische jeugdzorg
32 Waar is de aanname van mindere zorgvraag op gebaseerd?

Antwoord: Uit de cijfers blijkt een dalende trend, waar het de vraag naar jeugdhulp betreft. Ook zien 
we een lichte afname van het aantal beschikkingen.

33 Waar is de aanname van lagere tarieven op gebaseerd?
Antwoord: Sinds mei 2019 gelden er nieuwe, lagere tarieven. Deze tarieven zijn dus reeds 
vastgesteld.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu
Blz. 50 
Tabel 7.1:
34 Ontbreekt in deze tabel niet de subsidie voor milieu, bijvoorbeeld zonnepanelen.

Antwoord: De gemeente heeft geen subsidies voor milieu.

2.1.8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Blz. 55
Saldo in tabel:
8.2 Grondexploitatie. Grote verschillen in de diverse jaren, zowel aan de lastenkant als de batenkant.
35 Hoe zijn die te verklaren?

Antwoord: Verschillen worden veroorzaakt door de jaarlijkse investeringen in het plangebied (b.v. 
aanleg infrastructuur, bouwrijp maken) en de grondverkopen voor woningbouw.

Een eenmalig negatief saldo in 2020.
36 Graag uitleg.

Antwoord: Op programma 8 staat onder meer op taakveld 8.2 de grondexploitatie woningen. Het 
resultaat van de BGE's wordt conform beleid in de algemene reserve gestort en in lijn met de BBV 
voorschriften verantwoord op programma 0 (0.10 taakveld reserves). Vandaar dat dit op 
programma 8 niet meer budgettair neutraal is. In 2020 resulteert dit voor de grondexploitatie in een 
klein positief saldo (de andere jaren is het positieve saldo veel groter). De overige budgetten op 
programma 8 zijn relatief stabiel maar resulteren zonder de grondexploitatie in een negatief saldo. 
Per saldo levert dat in 2020 derhalve een negatief resultaat op voor programma 8.
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2.2 Paragrafen

2.2.1 Lokale heffingen
Blz. 62
4. Hondenbelasting
Minder honden, stijging kosten.
37 Waar komt de stijging van de kosten vandaan?

Antwoord: De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door indexering.
Het tarief van de hondenbelasting wordt berekend door de kosten te delen door het aantal honden. 
Omdat het aantal honden is afgenomen stijgt het tarief.

38 Waarom staat de berekening van de kostendekkendheid bij hondenbelasting niet opgenomen?
Antwoord:
Berekening kostendekkendheid van de hondenbelasting
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 325
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen C 0
Netto kosten taakveld C325

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente C 61
BTW C
Totale kosten C 387

Opbrengst heffingen C 387

Dekkingspercentage 100,00%

Er is voor gekozen om in de paragraaf Lokale Heffingen slechts van die heffingen een opgave van de 
kostendekking te vermelden waarbij er een wettelijke verplichting bestaat dat maximaal de kosten 
mogen worden verhaald.

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Blz. 78
Openbaar groen
39 Is er bij groot onderhoud de herplantingen van de omgewaaide bomen van afgelopen juni in 

meegenomen?
Antwoord: Nee, de herbeplantingen van de omgewaaide bomen zijn bij groot onderhoud niet 
meegenomen.
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2.2.5 Bedrijfsvoering
Blz. 90 
Loonkosten:
Totale toename personele kosten bedrijfsvoering op blz. 90 is C 632.000. Op blz. 131 staat een afname 
van C 120.000.
40 Wat is de reden van dit verschil?

Antwoord: Op pagina 131 worden de ombuigingsmaatregelen genoemd. De afname van C 120.000 
betreft de formatie HRM (1,0 fte) zijnde C 16k, Formatie klantencontact en communicatie (0,67 fte) 
zijnde 39K en Niet invullen vacature Werk en Inkomen zijnde 65K met een totaal van 120K.
Deze ombuigingsmaatregelen zijn doorgevoerd omdat er binnen de organisatie andere 
mogelijkheden zijn gevonden om de taken uit te voeren cq. te beleggen. De niet benodigde formatie 
is om deze reden afgeraamd.

De tabel op pagina 90 betreft het totaal van de personele bedrijfsvoeringskosten. Dus inclusief 
bijvoorbeeld geraamde salarisstijgingen etc. De ombuigingsmaatregelen op pagina 131 zijn hierin 
verdisconteerd.

2.2.7 Grondbeleid
Blz. 98
3. Projecten gebiedsontwikkeling:
41 Waarom ontbreekt het plan Bossebaan/muziekschool in dit rijtje met projecten?

Antwoord: Het overzicht op pagina 98 betreft de gemeentelijke grondexploitaties. Het plan 
Bossebaan/muziekschool is een particuliere ontwikkeling die door de gemeente wordt gefaciliteerd, 
o.a. door het maken van een bestemmingsplan. De gemeentelijke kosten hiervoor worden op de 
particuliere ontwikkelaar verhaald door middel van een exploitatieovereenkomst.

Blz. 101
Kasteel Zuyderwijck (Springplank):
Er staat een tegenspraak in dit stukje. Er geldt een onherroepelijk bestemmingsplan en het huidige plan 
wordt aangepast.
42 Hoe kan dat?

Antwoord: O.a. vanwege de veranderende marktvraag naar woningen dient het huidige 
onherroepelijke bestemmingsplan op een aantal punten te worden aangepast.

3.3.8 Geprognosticeerde balans
Blz. 124
Geprognosticeerde balans:
Op blz. 83 en 85 staat dat er 22,5 miljoen wordt aangetrokken. In deze tabel staat een toename van 
schulden van 12 miljoen.
43 Wat is de reden van dit verschil?

Antwoord: Aflossing leningen. Zie ook toelichting bij vraag 11 van de VSA.
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CDA

1.2.3 Financieel resumé
Blz 5:
1. Hoe zijn de bedragen "maatregelenpakket de Run" en "technische bijstellingen uitgangspunten 

kadernota 2020" tot stand gekomen, graag een specificatie en onderbouwing van de 8 genoemde 
bedragen ?
Antwoord: "maatregelenpakket de Run" is afzonderlijk in de raad behandeld ( 17 september) graag 
verwijzen wij u naar het raadsvoorstel van 17 september.
Voor specificatie "technische bijstellingen uitgangspunten kadernota 2020" zie onderstaande 
overzicht.
Meerjarenbegroting 2020-2023 - technische bijstellingen

bedragen x C 1.000 (- = tekort/nadeel)____________________ 2020 2021 2022 2023

Gevolqen biistellinq priís- en areaalindex 293 564 924 259
Biistellinq loonindex 2023 -347
Afvoeren oude en opvoeren nieuwe lonen -225 -235 -194 -198
Decembercirculaire: bijstelling algemene uitkering íaarschnf 2023 1.508
Technische aanpassingen activa -3 -3 -3 -138
Technische correctie meerjarenbegroting zwembad 113 118
KWARAP I-2019: bijstelling BGE íaarschnf 2023 14
KWARAP I-2019: bijstelling VPB 2023 23
Rentevoordeel bijstelling BGE (staten P-2020) 42 206 300 291
Rentebiistellinq werkelijk te betalen rente 82 94 71 70
Technische bijstelling bijdragen Veiligheidsregio en GGD -108 -139 -160 -132
Technische bijstelling rente dekkingsreserve Basis op Orde 0 1 1 1
Herberekening SPUK-inkomsten -17 -22 -22 -20
Doorbelasting overhead -4 16 28 39
Aanpassing kostendekkendheid hondenbelasting -2 -2 -2 0
Kostendekkendheid riolering -68 -74 -82 -33
Kostendekkendheid leges 110 10 33 109
Aanpassing kostendekkendheid afvalstoffenheffing 15 14 21 36
Saldi meerjarenperspectief 2020-2023 115 430 1.028 1.600

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz 17: "structurele aanvraag extra ICT-middelen".
2. Graag een specificatie en onderbouwing hiervan ?

Antwoord: Inwoners en ondernemers verwachten dat hun overheden hen digitaal en op ieder 
gewenst tijdstip ondersteunen (E-diensten). In dat kader is een jaarlijkse investering in het 
digitaliseren van het klantcontact noodzakelijk van C63k. Ook is er een toenemende vraag naar 
informatie en er worden scherpere eisen gesteld aan informatieveiligheid, informatiebeheer en 
privacy waarvoor jaarlijks C18k nodig is. Daarnaast zal de verdere digitalisering van onze interne 
processen betekenen dat investeringen in de interne systemen en applicaties, en het vernieuwen 
van de daarmee samenhangende koppelingen, een stijging in kosten met zich meebrengt van 
respectievelijk C116k en 28k. En voor de nieuwe financiële applicatie verwachten wij C25K extra 
exploitatiekosten. Vanaf 2020 zijn daarmee structureel C250k extra middelen nodig.

Blz 17: "versnellen geplande OZB-stijging".
3. Graag aangeven wat de extra opbrengst in 2020 en verder zou zijn geweest indien de versnelling 

niet zou zijn toegepast ?
Antwoord: Niet versnellen betekent in 2020 C 790.000,- minder opbrengst en in 2021 C 393.000,- . 
In 2022 en 2023 betekent niet versnellen een extra opbrengst van C 68.000,- en C 82.000,

2.1.6 Sociaal domein
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Blz 47: "speciale jeugdzorg".
4. Graag een toelichting/onderbouwing van de verwachte voordelen?

Antwoord: Uit de cijfers blijkt een dalende trend, waar het de vraag naar jeugdhulp betreft. Ook zien 
we een lichte afname van het aantal beschikkingen. Sinds mei 2019 gelden er nieuwe, lagere 
tarieven. Deze tarieven zijn dus reeds vastgesteld.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Blz 55: "invoering omgevingswet".
5. Graag een toelichting/onderbouwing van de verwachte voordelen?

Antwoord: De in de begroting opgenomen bedragen betreffen geen voordelen, maar investeringen 
(nadelen). Deze investeringen zijn nodig om ons goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe 
Omgevingswet. Dit is noodzakelijk om straks binnen de kaders, doelstellingen en met de 
instrumenten uit de Omgevingswet (zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan) te kunnen 
werken. De kosten die gemaakt zullen gaan worden hebben onder andere betrekking op het 
opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan, opleidingen en het aanpassen van de 
werkprocessen.

2.2.1 Lokale heffingen
Blz 64: "parkeerbelasting".
6. "Het voornemen bestaat om het nieuwe beleid in te voeren in 2020". Er is toch geen geld voor 

nieuw beleid, zie blz 1 ?
Antwoord: De financiën zijn opgenomen in de aframing van de parkeerinkomsten (programma 0, 
Baten taakveld 0.63 Parkeerbelasting).

Bijlage A:
Blz 129: "0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds".
7. Waarop zijn de forse toenames in de 4 begrotingsjaren gebaseerd ?

Antwoord: De vier begrotingsjaren zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019 van het gemeentefonds. 
De toename is toe te delen door een hogere uitkering voor het sociaal domein, structureel loon en 
prijsbijstellingen en integratie uitkering.

Blz 129: "8.2 grondexploitatie".
8. Graag een toelichting/onderbouwing van de genoemde bedragen in de 4 begrotingsjaren ? 

Antwoord: Onderstaand een overzicht met de onderbouwing van de 4 begrotingsjaren.
TAAKVELD 8.2 "grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)"

complex 2020 2021 2022 2023

LASTEN
Balansmutatie BGE/woningen 8.221 -3.806 4.630 1.899
Zilverackers, Oerle-Zuid 392 0 0 0
Zilverackers, De Drie Dorpen 7.268 13.481 10.224 8.243
Kasteel Zuijderwijck 96 122 161 168
Slot-oost 204 1.601 1.557 409
The Village (v.h.Entrada II) 53 70 73 0

16.234 11.467 16.646 10.719

BATEN
Zilverackers, Oerle-Zuid 492 0 0 0
Zilverackers, De Drie Dorpen 15.783 16.967 13.110 12.753
Slot-oost 0 0 6.947 0

16.275 16.967 20.057 12.753
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PvdA
1. Algemeen

1. Welk meerjarig financieel beeld biedt de septembercirculaire voor onze gemeente? 
Antwoord: De septembercirculaire 2019 geeft voor onze gemeente het volgende beeld:
Verloop Gemeentefonds | | |
bedragen x C 1.000 (- = nadeel)__________ 2020 2021 2022 2023

qemeentefonds beqrotinq 2020-2023 62.931 62.638 63.988 65.850

Mutaties ahv septembercirculaire 2019 246 841 935 790
(verwerkinq in de 3e bestuursrapportaqe 2019)

gemeentefonds na septembercirc. 2020-2023 63.177 63.479 64.923 66.640

2. Beleidsbegroting

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz. 15
Ter wille van een goede dienstverlening zijn verbeteringen aangekondigd, zoals vergroten van 
samenspraak en verbeteren van de communicatie naar burgers. Toch gaan de lasten bij bestuur en 
burgerzaken omlaag.
2. Hoe gaat het college de lasten verlagen bij een gelijktijdige verbeterde dienstverlening?

Antwoord: De kosten van dienstverlening zijn niet specifiek opgenomen onder taakveld 0.1 bestuur 
en 0.2 burgerzaken.

2.1.3 Economie
Blz. 27
3. Hoe is de zinsnede: 'arbeid is een zo min mogelijk beperkende factor voor ontwikkeling van het 

bedrijfsleven in Veldhoven' te verstaan?
Antwoord: Het zou niet zo moeten zijn dat bedrijven zich niet kunnen ontwikkelen omdat er 
onvoldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn. De opleidingsbehoefte van het bedrijfsleven is 
leidend en vraag en aanbod moeten goed op elkaar worden afgestemd.

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Blz. 38
Schoolbegeleiding/Kunstzinnige vorming.
4. Het gaat hier om het stopzetten van de onderwijsranddiensten en schoolbegeleiding, waardoor hier 

geen budget meer voor nodig is. We zijn geïnteresseerd in meer informatie hierover: wie heeft deze 
diensten stopgezet en waarom; hoe reageerde het onderwijs hierop en wat komt/kwam hiervoor in 
de plaats.
Antwoord: Het stopzetten van de onderwijsranddiensten en schoolbegeleiding heeft onderdeel 
uitgemaakt van de bezuiniging op het Welzijnsbudgetplan vanaf 2016. De afgelopen jaren zijn de 
resterende middelen op het product gebruikt voor onder meer het opstellen van leerlingprognoses 
en het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).
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Blz. 38
Openbaar groen/onderhoud derden.
5. Het gaat hier om de omvorming van heesters en hagen in gras, om zo kC 93 te bezuinigen. 

Vergrassing kan, mits goed uitgevoerd, de biodiversiteit doen toenemen. Bijvoorbeeld door 
verschillende grassoorten te gebruiken en die gefaseerd te maaien op verschillende hoogtes. Op die 
manier kunnen er tussen het gras kleine plantjes groeien die weer andere vormen van leven 
aantrekken. In dit kader is onze vraag: met welke concrete maatregelen zorgt de gemeente ervoor 
om ondanks deze bezuiniging de biodiversiteit te vergroten?
Antwoord: Door minder frequent beheer ontstaat er een andere samenstelling van gras en 
beplanting waardoor biodiversiteit een grotere kans krijgt.

2.1.6 Sociaal domein
Blz. 39 Gewijzigde vraag (doorgegeven op 7 oktober)
De verantwoordelijkheid voor nieuwe cliënten WMO, taakgebied beschermd wonen, ligt vanaf 2022 niet 
meer bij Eindhoven, maar bij onze gemeente.
6. Hoe gaat Veldhoven deze nieuwe taken vormgeven? En wat zijn de financiële consequenties? 

Antwoord: De vormgeving en de financiële consequenties van de doordecentralisatie beschermd 
wonen zijn nog niet vastgesteld, omdat landelijk het nieuwe financiële verdeelmodel nog niet is 
vastgesteld en het aantal inwoners niet bekend is dat als gevolg van de doordecentralisatie per 2022 
onder verantwoordelijkheid van gemeente Veldhoven gaat vallen.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu
Blz. 51
Initiatieven/innovatie welzijn.
7. Hierop wordt 15 K bezuinigd omdat initiatieven en pilots na de start niet altijd tot een vervolg 

leiden. Graag ontvangen we een overzicht van de genomen initiatieven, de kosten en de resultaten 
daarvan.
Antwoord: De meeste initiatieven komen niet eens tot een start.
In 2019 was het,
het ZOEM- project (Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel) met je smartphone, wat vanwege het niet 
rondkrijgen van de financiering voorlopig stil ligt. Voor de gemeente Veldhoven zou het om een 
investering gaan van C 44.000,--
Opschaling Sensara, leefstijlmonitor. Vanwege het achterblijven van een bijdrage in de kosten van 
het zorgkantoor was het voor de gemeente Veldhoven niet haalbaar om mee te doen in dit project. 
Kosten abonnement C17,50 per maand.

2.2 Paragrafen

2.2.1 Lokale heffingen
Blz. 71
Dekkingspercentage organiseren evenementen of markten.
8. Het dekkingspercentage is 6%. Graag een overzicht van de voor dit taakveld gemaakte kosten en 

opbrengsten, opgesplitst in evenementen.
Antwoord: Het betreft de uren welke wij besteden aan de behandeling van aanvragen om 
evenementenvergunningen en -meldingen. Indien het een markt betreft, gaat het hier ook om een 
markt aan te merken als een 'evenement'. Hoewel veel, vooral grotere evenementen, jaarlijks 
terugkeren staat het een ieder vrij om een aanvraag in te dienen. Het is dus niet op voorhand 
compleet benoembaar welke evenementen tot een aanvraag zullen komen in toekomstige jaren. In 
de bijlage is een lijst opgenomen welke alle aangevraagde evenementen laat zien van 2019 tm 8 
oktober (108 in totaal). De grotere evenementen kosten uiteraard de meeste tijd, deze keren vaak 
jaarlijks terug. De grootste evenementen zijn meerjarig en kosten de meeste tijd, denk hierbij aan: 
Après Ski, Beach Event, Carnaval (meerdere aanvragen), Kermis Veldhoven dorp, Kermis Zeelst 
(meerdere aanvragen), Oers Braderie, Omloop der Kempen, Oranjemarkt, Sinterklaas (intocht). Voor
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2020 is ook nog te verwachten dat het EK voetbal (zeker als Nederland zich plaatst en succesvol is) 
veel tijd in beslag zal nemen. De 10% grootste evenementen kosten ca75% van de totale tijd.

2.2.7 Grondbeleid
2. Gemeentelijke grondprijzen
Blz. 97
Sociale huurwoningen.
9. Gesteld wordt dat "naar verwachting" de ondergrens voor grondprijs voor sociale huurwoningen 

wordt aangehouden in 2020. Waarom staat hier "naar verwachting" en niet: "zal de ondergrens 
aangehouden worden."
Antwoord: Het college stelt jaarlijks per 1 april de nieuwe grondprijzen voor één jaar vast. Hierbij 
wordt de meest actuele marktontwikkeling gevolgd. Ook de bandbreedte, die regionaal in beeld 
wordt gebracht, is afhankelijk van actuele marktontwikkelingen.

3. Projecten gebiedsontwikkeling
Blz 98
Het is interessant om te weten welke gronden de gemeente nog heeft en wat de te verwachte verkopen 
zijn in de komende jaren.
10. Kunt u een overzicht geven (zoals bij een cashflow overzicht) van het areaal dat op dit moment in 

bezit is van de gemeente, de verwachting verkopen in de komende 10 jaren en de kosten en 
batenkant per jaar, uitgesplitst naar project?
Antwoord: Op korte termijn is het niet mogelijk om hier een volledig beeld van te geven.

11. Kunt u een overzicht geven per project van het aantal sociale (huur)woningen en aantal 
koopwoningen per project?
Antwoord: Het aantal woningen ligt niet bij alle projecten in Veldhoven vast. Overigens is 
momenteel een raadsvoorstel in voorbereiding waarin de versnellingsopgave woningbouw centraal 
zal staan. Hierbij zal het totaal aantal woningen per jaar worden aangegeven waar in het kader van 
de versnellingsopgave op gestuurd wordt.
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D66
1.4 Autorisatie door de raad
Blz. 6
Op pagina 6 staat de volgende passage: "Met de autorisatie op programmaniveau worden geen 
begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld, die betrekking hebben op verschuivingen tussen 
producten binnen één programma. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden 
wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd."
1. Moet deze passage gelezen worden als: "Deze wijzigingen, die door het college worden

goedgekeurd, worden in een informatienota op het RIS gezet".
Antwoord: Alle wijzigingen binnen programma's tussen subtaakvelden (producten) worden 
verwerkt in de kwartaalrapportage/ tussentijdse rapportage. Er wordt geen informatienota op het 
RIS gezet met deze wijzigingen.

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz.14 Doelstelling 1 Samenspraak
Bij de werkgroep "Raad als volksvertegenwoordiger" bestaat het voornemen om drie tot vijf 
onderwerpen te benoemen waaraan een eventueel samenspraakproces kan worden gekoppeld.
2. Wat staat hier? Wat wordt bedoeld en waarom drie of vijf? Op basis van welke criteria het aantal 

en het onderwerp gemaakt?
Antwoord: Het voorstel maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel 19101 'Vaststellen 
verbeteringen raad als volksvertegenwoordiger'. Het betreft 1 van de 16 verbeteringen die de 
werkgroep - bestaande uit 9 raadsvertegenwoordigers, 3 collegeleden en 5 ambtelijk medewerkers 
- heeft geformuleerd naar aanleiding van het raadsbesluit dat de raad nam inzake het rapport van 
de Rekenkamercommissie 'Veldhovense raad als volksvertegenwoordiger'.
Deze verbetering komt voort uit beslispunt 4 van het raadsbesluit 13.047 dat de raad nam op 24 
september 2013 inzake het Praktijkprogramma Samenspraak. Beslispunt 4 luidt als volgt:
"Op elk moment kunnen samenspraakthema's worden benoemd, die via een samenspraakproces 
kunnen worden aangepakt; de raad stelt zijn thema's vast tijdens het begrotingsproces of als 
onderdeel van adviesnota's aan de raad;"
In de praktijk is hier de afgelopen jaren bij de begrotingsbehandeling geen invulling aan gegeven. 
Tegelijkertijd is dit een wijze die de gemeenteraad in de mogelijkheid stelt om al tijdens de 
begrotingsbehandeling aan de voorkant Z kaderstellend prioriteiten te stellen over welke 
vraagstukken de raad belangrijk vindt voor het komende jaar, waarbij de raad nauw betrokken wil 
worden met betrekking tot informeren/beeldvorming en eventueel een samenspraaktraject.
Het aantal van 3 à 5 is opgenomen als een richtlijn. In de praktijk zijn het 3 à 5 vraagstukken die 

gemiddeld in een jaar een stempel drukken op de politieke agenda. Bovendien zal een groter aantal 
onderwerpen in de praktijk planningstechnisch door de ambtelijke organisatie moeilijk te realiseren 
zijn.
De 3 à 5 onderwerpen die de raad aanmerkt kunnen - eventueel op voorstel van het college - als 

apart beslispunt worden toegevoegd aan het raadsbesluit dat de raad neemt over de 
programmabegroting.
Al met al: Het voornemen is het herbevestigen en uitvoeren van een reeds genomen raadsbesluit 

en geeft de gemeenteraad de mogelijkheid zich aan de voorkant kaderstellend te positioneren door 
aan te geven wat voor de raad het komende jaar de belangrijkste onderwerpen zijn om uitvoerig 
(eventueel in samenspraak) binnen de ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad bij stil te 
staan.

Programmabegroting 2020 - Technische vragen 26



Doelstelling 2 Toegankelijkheid informatie 
Hier wordt een werkwijze omschreven.
3. Kan de doelstelling meer concreet worden aangegeven?

Antwoord: In de klantmonitor geven klanten hun mening over stellingen met betrekking tot vier 
meetindicatoren: Informatiekwaliteit, Empathie, Betrouwbaarheid en Toegankelijkheid. De 
mogelijke scores gaan van 'zeer oneens' tot 'zeer eens' (5-puntschaal). Onze doelstelling is dat we 
er m.b.t. de indicator toegankelijkheid naar streven dat 65% of meer van de klanten kiezen voor 
score 4 of 5, dus voor 'eens' of 'zeer eens'.

Blz. 15 en 16 Cijfermatig OZB:
De OZB wordt versneld verhoogd ten einde meer inkomsten te generen.
Gesteld wordt bij de bijstellingen op pag. 16 dat dit een bedrage van C 790k betreft. Als we de feitelijk 
getallen OZB voor woningen en niet-woningen op pag. 15 tussen 2019 en 2020 bij elkaar optellen 
komen wij tot het volgende:

OZB inkomsten (pagina 16)
begr. 19 begr. 20 

OZB woningen 5.433 6.215
OZB niet woningen 4.448 5.072 +

A C 9.881 C 11.287 C

jaarlijkse stijging 40Zo 395
inflatie 1,407o 138
extra stijging 790 + C 872

B C 1.324
A+B C 11.205 D
C-D C 82

4. Klopt het dus dat er niet C 790k maar C 872k extra stijging van de OZB voorzien wordt?
Antwoord: De totale stijging wordt niet alleen veroorzaakt door de extra OZB-opbrengst. Immers 
door de stijging van het aantal objecten (zowel woningen als niet-woningen) worden ook extra 
inkomsten OZB gegenereerd.

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Blz. 36
In de tabel op pagina 36 staat een bedrag van C 18k opgenomen voor Emancipatie.
5. Wat doen we in dat kader?

Antwoord: Het betreft hier enerzijds subsidie aan het COC Eindhoven e.o., met als doel een 
bijdrage leveren aan de belangenbehartiging van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en 
Transgenders (LHBT's). Anderzijds betreft het subsidie aan Stichting Educatie voor Anderstaligen 
(EVA) en Stichting Kaleidoscoop om de integratie en zelfredzaamheid van met name buitenlandse 
vrouwen in de Nederlandse samenleving te stimuleren.

2.1.6 Sociaal domein 
Specialistische Jeugdzorg
Blz. 45
In de begroting 2020 wordt aangegeven dat er C 350k op Jeugdzorg wordt bezuinigd.
Op pagina 45 wordt dit getalsmatig weergegeven:

» 6.82 zijn dat lasten die van C 4.292 naar C 3.814k = C 437k gaan.
» Echter daar komt nog een bate van C 393k bij die wel in 2019 als bate is binnen gekomen, maar 

niet in 2020 wordt vermeld/verwacht. Dat leidt tot een bezuiniging van C 830k.

Programmabegroting 2020 - Technische vragen 27



Kan dit verschil van 5 ton uitgelegd worden?
Antwoord: De bezuiniging van C 350 op specialistische jeugdzorg is opgenomen onder subtaakveld 
6.72. Naast deze bezuiniging dalen de begrootte lasten binnen dit taakveld ten opzichte van de 
begroting 2019 door de indexering. Deze was opgenomen vanuit de begroting 2019 voor 2,^ en 
deze is (in lijn met besluitvorming over de Kadernota 2020) aangepast naar 1,4%.
Het verschil tussen 2019 en 2020 binnen subtaakveld 6.82 wordt veroorzaakt door baten en lasten 
voor 21 voor de jeugd van C 391.

Vervolgens wordt in de toelichting van de bezuiniging op de Jeugdzorg gesteld dat: "Lagere tarieven van 
aanbieders van zorg en een mindere zorgvraag leiden tot voordelen van C 350k in 2020 oplopend naar C 
600k structureel vanaf 2021" .
In de Kwarap II van 2019, die recent door de raad is vastgesteld, wordt aangegeven dat het 
6.82 primitief budget 2019 geëscaleerde zorg 18-: C 4.318 is en verwacht budget C 4.292 (lasten)
6.82 aan de baten kant C 404 en verwacht C 393
Met andere woorden is er in 2019 met het ingezette beleid een klein batig saldo gerealiseerd van
C 15k (0,3%) hetgeen niet op een mindere zorgvraag duidt.
6. Als we zien dat de kosten in 2019 maar marginaal dalen, dan is de vraag op welke cijfers de 

gestelde "mindere zorgvraag in 2020" is gebaseerd.
Antwoord: De bijstelling op jeugd is opgenomen onder subtaakveld 6.72, niet op 6.82. Verwacht 
wordt dat in de loop van 2020 de dalende zorgvraag in combinatie met de eerder met aanbieders 
afgesproken lagere tarieven leiden tot lagere lasten. Hierop is de bijstelling van C 350 in 2020 
gebaseerd, die oploopt naar C 600 vanaf 2021.

De lagere tarieven van zorgaanbieders specialistische jeugdhulp zijn volgens de toelichting het gevolg 
van :"contractvormen die rechtdoen aan de inhoudelijk gewenste transformatie en die passen binnen 
de financiële kaders van de meerjaren begroting". Dit proeft als een verlaging van het beschikbare 
budget waarbinnen de aanbieders hun contracten dienen te realiseren en niet omdat de aanbieders hun 
tarieven verlagen.
7. Wordt er een verdere verlaging van het budgetplafond voor de specialistische jeugdzorg ingevoerd 

in 2020, lager dan de huidige financiële kaders? M.a.w. zijn de financiën leidend of de zorgvraag 
van de Veldhovense jeugd?
Antwoord: Binnen Veldhoven hanteren we geen budgetplafonds voor de specialistische jeugdhulp. 
Een verlaging is derhalve ook niet van toepassing. De zorgvraag is altijd leidend binnen het 
jeugdhulpdomein. Zo licht en kort als mogelijk, zo zwaar en lang als nodig.

8. In hoeverre is de verwachting dat er in de september circulaire meer geld hiervoor komt? En als dat 
dan binnen komt, wordt deze begrotingspost dan gewijzigd?
Antwoord: Voor Jeugd ( is in de septembercirculaire geen extra middelen opgenomen. De 
septembercirculaire 2019 geeft voor onze gemeente het volgende beeld:
Verloop Gemeentefonds | | | |
bedragen x C 1.000 (- = nadeel)__________ 2020 2021 2022 2023

qemeentefonds beqrotinq 2020-2023 62.931 62.638 63.988 65.850

Mutaties ahv septembercirculaire 2019 246 841 935 790
(verwerkinq in de 3e bestuursrapportaqe 2019)

gemeentefonds na septembercirc. 2020-2023 63.177 63.479 64.923 66.640

Deze Mutatie zal in de 3e Bestuursrapportage 2019 opgenomen worden.
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2.2 Paragrafen

2.2.1 Lokale heffingen

2. Afvalstoffenheffing
Blz. 60
Op pagina 60 wordt vermeld dat: "Daarnaast blijven de kosten van de vermarkting van het PMD afval 
stijgen".
9. Waardoor stijgen deze kosten?

Antwoord: De kosten van de vermarkting van het PMD afval stijgen doordat er onvoldoende vraag 
is naar gerecyclede producten en doordat diverse deelstromen niet goed recyclebaar zijn.

7. Toeristenbelasting
Blz. 63
Op pagina 63 wordt aangegeven de Toeristenbelasting - als een van de weinige knoppen waar de 
gemeente qua inkomsten aan kan draaien - die van af 2017 C 1,60 p/d bedraagt, niet te verhogen.
10. Waarom wel de OZB en niet de toeristenbelasting verhogen?

Dit is een politieke vraag

3.3.4 Investeringen 2020
Blz. 119
De Peter Zuidlaan is een hot topic in deze raad. Bij de investeringen wordt er voor het verbeteren van 
het fietspad een bedrag van C 76k (blz. 119) opgenomen.
11. Wat wordt daarvoor gedaan?

Antwoord: In het maatregelenpakket bereikbaarheid is een pilot P+R Meerhoven opgenomen. Een 
tijdelijke parkeervoorziening waarvoor een goede shuttle-verbinding via de Peter Zuidlaan naar de 
Run moet komen. Dit vraagt om enkele infrastructurele aanpassingen van de weg.
Dit gaat niet over het verbeteren van het fietspad.
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BurgerPartij Veldhoven
1.2.2 Ombuigingen en nieuw beleid en 2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz 4, 16 en 17
1. Er is gekozen voor een versnelling van de geplande OZB-stijging. Kan in een tabel aangegeven 

worden wat het verschil is in de jaarschijven als de stijging niet versneld wordt?
Antwoord: Niet versnellen betekent in 2020 C 790.000,- minder opbrengst en in 2021 C 393.000,- .
In 2022 en 2023 betekent niet versnellen een extra opbrengst van C 68.000,- en C 82.000,-

Kengetallen financieel
Blz. 9
2. De netto schuld per inwoner stijgt in 2020 en 2021, daarna vlakt de schuld af en daalt zelfs. Dit is 

een gemiddelde.
De vraag doet bij ons op in hoeverre er een relatie is te leggen tussen de schuld die de gemeente 
heeft, en de schuld die de Veldhovenaar heeft? Zijn er cijfers bekend over de hoogste en laagste 
schuld per inwoner en of er een relatie is in de hoogte van de schuld tussen huurders en woning- 
eigenaren?
Antwoord: Wij hebben deze relatie (als die er al is) niet gelegd. De netto schuld per inwoner heeft 
betrekking op de schuld die de gemeente Veldhoven heeft in relatie tot het aantal inwoners

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz. 13
3. In de tabel wordt aangegeven dat de klantvriendelijkheid gemeten wordt door aan te geven hoe de 

score "eens" of "zeer eens" is. Dit is in Veldhoven > 65%. Vervolgens wordt dit vertaald naar een 
rapportcijfer 8,1. Kunt u uitleggen hoe deze berekening plaats vindt?
Antwoord: Er worden twee aparte scores uit de klantmonitor genoemd.
In de klantmonitor geven klanten hun mening over stellingen met betrekking tot vier 
meetindicatoren: Informatiekwaliteit, Empathie, Betrouwbaarheid en Toegankelijkheid 
De mogelijke scores gaan van 'zeer oneens' tot 'zeer eens' (5-puntschaal). We streven m.b.t. de 
indicator toegankelijkheid naar een resultaat van 65% of meer met de score 'eens' of 'zeer eens'.
De score met het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van de klanttevredenheid per kanaal. Dat 
wordt bepaald op basis van de gekozen "smilies".

4. Er is geen streefwaarde aangeduid bij de meetindicatoren. Kunt u aangeven waarom niet? 
Antwoord: Voor de toegankelijkheid is er wel een streefwaarde aangegeven, namelijk een resultaat 
van 65% of meer met de score 'eens' of 'zeer eens'.
Voor de algemene klanttevredenheid is dat er (nog) niet. Een hoog cijfer is niet het streven op zich. 
Het gaat met name over de context en de verdieping van de klantervaringen.

Blz. 14
5. Bij Doelstelling 3 wordt gesproken over "de methode klantreizen". Kunt u aangeven wat deze 

methode inhoudt?
Antwoord: Met een klantreis wordt in kaart gebracht hoe inwoners en ondernemers de 
dienstverlening van de gemeente ervaren. Het gaat om het gevoel van klanten in de verschillende 
fases van de klantreis. Verbeteracties haken vooral in op de meest negatieve belevingen. Deze 
sluiten meer aan bij de klantbehoefte.

6. Er wordt ook verwezen naar de klantmonitor. Waar is deze te raadplegen?
Antwoord: De klantmonitor is een intern instrument en een meting van twee kanalen: Website en 
Balie. Bezoekers geven via een digitale enquête op de website of de fysieke zuil in het gemeentehuis
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een score en mening over de klanttevredenheid. De resultaten worden geanalyseerd en op basis 
daarvan worden verbeteringen doorgevoerd.

Blz. 16
7. Kunt u een toelichting geven op de bedragen die genoemd staan rondom specialistische Jeugdzorg 

(ook in de tabel op pagina 131). De 350 K wordt verrekend. Wat is de systematiek die bij deze 
verrekening toegepast wordt?
Antwoord: Vanaf 2017 zijn binnen specialistische jeugdzorg forse nadelen onderkend ten opzicht 
van de middelen die we van het rijk ontvangen. Tot en met 2020 worden deze tekorten verrekend 
met de reserve sociaal deelfonds. Deze reserve heeft een looptijd tot en met 2020. Dit heeft de raad 
besloten. Omdat nu een voordeel van C 350 wordt opgenomen voor specialistische jeugdzorg, wordt 
de verrekening met de reserve sociaal deelfonds op programma 0 verlaagd.

8. Kunnen wij een specificatie krijgen van de structurele ICT middelen die gevraagd worden (op alle, in 
de tabel genoemde onderdelen)? Kunt u aangeven of bij de middelen die extra aangewend worden 
er ook rekening is gehouden met kinderziektes, opleidingen, aanpassingen e.d.?
Antwoord: Inwoners en ondernemers verwachten dat hun overheden hen digitaal en op ieder 
gewenst tijdstip ondersteunen (E-diensten). In dat kader is een jaarlijkse investering in het 
digitaliseren van het klantcontact noodzakelijk van C63k. Ook is er een toenemende vraag naar 
informatie en er worden scherpere eisen gesteld aan informatieveiligheid, informatiebeheer en 
privacy waarvoor jaarlijks C18k nodig is. Daarnaast zal de verdere digitalisering van onze interne 
processen betekenen dat investeringen in de interne systemen en applicaties, en het vernieuwen 
van de daarmee samenhangende koppelingen, een stijging in kosten met zich meebrengt van 
respectievelijk C116k en 28k. En voor de nieuwe financiële applicatie verwachten wij C25K extra 
exploitatiekosten. Vanaf 2020 zijn daarmee structureel C250k extra middelen nodig. In dit budget 
zijn alle noodzakelijke kosten meegenomen.

Blz. 17
9. Als onderbouwing voor de fte-uitbreidingen wordt o.a. gesproken over landelijke wetgeving. Is er 

gekeken naar compensatie vanuit het Rijk voor deze fte-uitbreidingen? Zo niet, kan daar alsnog naar 
gekeken worden?
Antwoord: Het Rijk compenseert geen fte-uitbreiding.

Blz. 18
10. Kunt u een verklaring geven waarom de Vennootschapsbelasting in 2020 een extreem hoge stijging 

laat zien?
Antwoord: Het grootste onderdeel in de begroting waarover vennootschapsbelasting betaald moet 
worden zijn de resultaten bouwgrondexploitatie. Resultaten BGE fluctueren dus fluctueert de 
vennootschapsbelasting ook.

2.1.2 Verkeer, vervoer en Waterstaat
Blz. 25
11. Bij doelstelling 5 wordt aangegeven dat een reviewpanel de uiteindelijke oplossing mede vorm heeft 

gegeven. Waar is deze uiteindelijke oplossing te vinden?
Antwoord: Aan het einde van het jaar wordt dit onderwerp voorgelegd aan de raad.

2.1.4 Onderwijs
Blz. 33
12. Onder het kopje "Subsidies in dit programma" staat dit 2020 het laatste jaar is dat De Parasol 

subsidie wordt verleend. Worden de activiteiten overgenomen (geheel of gedeeltelijk) door een 
andere partij en wat zijn daar dan de kosten van voor de gemeente Veldhoven?
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Antwoord: De focus van volwasseneneducatie moet vooral gericht zijn op het vergroten van de 
participatiekansen van alle Veldhovenaren en van mensen met een taalachterstand. Een groot deel 
van het aanbod van De Parasol is echter hobbymatig en hier niet op gericht. Het is daarom niet 
langer passend dit deel van het aanbod te subsidiëren.

Er is op de begroting 2020 een bedrag van C 15.000 geraamd voor de subsidiering van het aanbod 
op het gebied van taalachterstand en laaggeletterdheid. Welke partij dit aanbod gaat uitvoering 
moet nog worden bepaald.

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Blz. 36
13. Bij doelstelling wordt gesproken over de inzet van een beweegcoach. Waar wordt deze 

beweegcoach van betaald en krijgt deze een formatieplaats in de organisatie?
Antwoord: Vanuit de regeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' ontvangen wij van het Rijk 
een bijdrage. Hieruit wordt ook de beweegcoach betaald. Deze beweegcoach 
(combinatiefunctionaris) is net als alle andere combinatiefunctionarissen in dienst bij Cordaad.

2.2.1 Lokale heffingen
Blz. 63/64
14. Zowel bij "9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp" en "10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum" 

wordt gesproken over een "maximaal te betalen bedrag". Daarin zit nogal een groot verschil C700 
en C 4.000. Wat is de oorzaak van dit grote verschil?
Antwoord: De reclamebelastingen zijn op initiatief van de afzonderlijke groepen ondernemers tot 
stand gekomen.
Zowel de ondernemers in het gebied van de Kromstraat als die in het City Centrum hebben 
onderling afgesproken dat er een maximaal te betalen bedrag is.
De winkeliers in de Kromstraat hebben C 700 afgesproken en de ondernemers in het City Centrum C 
4.000.
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Lokaal Liberaal
1. wat heeft dit jaar het bewerken en inzaaien van zo'n 8 hectare grond voor akkervogels de gemeente 

gekost ?
Antwoord: Dit is geen technische vraag voor de begroting 2020.

2. Hoeveel bedrijven hebben zich reeds aangemeld om reclame te maken op onze rotondes . 
Antwoord: Er hebben zich 4 bedrijven aangemeld om reclame te maken op onze rotondes.

3. wat kost ons in mensuren en geld de samenwerking met de gemeente Best en niet onbelangrijk, wat 
levert dit de gemeente Veldhoven uiteindelijk op of heeft reeds opgeleverd.
Antwoord: De exclusieve samenwerking met de gemeente Best is na evaluatie in 2019 beëindigd (zie 
raadsinfo 9 september 2019). Er zijn ook andere gemeenten en samenwerkingsverbanden (zoals het 
Stedelijk Gebied Eindhoven) waar kansen liggen om samen meerwaarde te behalen. Veldhoven en 
Best blijven gesprekspartners met elkaar bij reguliere overleggen waarbij samenwerking wordt 
gezocht binnen onder andere het sociaal domein, veiligheid en de invoering van de Omgevingswet. 
De inhoudelijke samenwerking op deze onderwerpen kost geen extra mensuren en geld, het levert 
een betere dienstverlening, meer weerbaarheid en efficiëntie op. Deze zaken zijn niet concreet in 
euro's uit te drukken. Er wordt geen afzonderlijke menskracht en geld ingezet op coördinatie van de 
samenwerking met Best.

2.2.5 Bedrijfsvoering 
Blz. 87 
Personeel
4. Wij zouden graag de situatie op het personele vlak over de laatste drie jaar zien en die voor 2020. 

Hoeveel fte waren er in 2016, 2017, 2018, 2019 en wat wordt gepland in 2020?
Antwoord:

Formatie in Fte
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Bijlage Gemeentelijke Grondprijzen

Het college heeft voor de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020 de volgende grondprijzen (exclusief 
BTW) vastgesteld:

Woningen: prijzen 2019: prijzen 2018:

Bouwkavels:
- regulier bouwkavel C 363,00 per m2 C 337,00 per m2
- midden categorie bouwkavel C 416,00 per m2 C 387,00 per m2
- top categorie bouwkavel C 468,00 per m2 C 435,00 per m2
- buiten categorie bouwkavel C 521,00 per m2 C 484,00 per m2

Projectmatige bouw:
- grondgebonden sociale huurwoningen C 275,00 per m2 C 275,00 per m2
- grondgebonden sociale koopwoningen C 363,00 per m2 C 337,00 per m2
- grondgebonden midden categorie C 416,00 per m2 C 387,00 per m2
- grondgebonden vrije sector C 468,00 per m2 C 435,00 per m2
- grondgebonden buiten categorie C 521,00 per m2 C 484,00 per m2
- gestapeld inclusief parkeren

Bedrijven:
Zandven

per locatie te 
bepalen

per locatie te bepalen

- regulier bedrijventerrein C 162,00 per m2 C 157,00 per m2
- zichtlocatie
Habraken

C 185,00 per m2 C 181,00 per m2

- regulier bedrijventerrein C 162,00 per m2 C 157,00 per m2
- zichtlocatie C 185,00 per m2 C 181,00 per m2
- circulaire bedrijfsgrond later nader te bepal en

- kantoorlocatie (bvo) per locatie te 
bepalen.

per locatie te bepalen

Nutsbedrijven: C 244,00 per m2 C 244,00 per m2

Groenstroken/reststroken:
- zonder bouwmogelijkheid C 121,00 per m2 C 112,00 per m2
- met bouwmogelijkheid C 363,00 per m2 C 337,00 per m2

Parkeren woonhofjes

Maatschappelijke functies:
- sociaal, cultureel of maatschappelijk

gemiddelde grondprijs van omringende 
woningen

- niet commercieel C 162,00 per m2 C 157,00 per m2
- wel commercieel C 185,00 per m2 C 181,00 per m2

- buitensportvelden gemiddelde gemiddelde
kostprijs kostprijs

Detailhandel, horeca en leisure per locatie te bepalen
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Bijlage evenementen
Nummer Omschrijving Globale locatie
EV2019-
0002 Q MusicThe Party Fout - Veldhoven Heerseweg 49
EV2019-
0003 Carnaval 2019 Horeca Oud Veldhoven Veldhoven Dorp
EV2019-
0004 39e Internationale Voorjaarsstoomdag Heerseweg 49
EV2019-
0006 voetbalkamp terrein Rood-Wit De Korze 82
EV2019-
0007 Zeelst proeft bier Heuvel Kiosk Zeelst
EV2019-
0008 braderie tienercomite Oerle centrum Oerle
EV2019-
0009 ATB Toertocht Toterfout bossen
EV2019-
0010 schoolkorfbaltoernooi Rapportstraat 70
EV2019-
0012 Zusske Zwanger- en Baby Event Heerseweg 49
EV2019-
0013

aanvragen evenement jubileum B.I.O. 70 
jaar Heikantsebaan 16

EV2019-
0014

aanvraag evenement Kennisfestival
Severinus 60 jarig bestaan Planetenlaan 28 (park ervoor)

EV2019-
0015

organiseren van het wandelevenement
Dwars door Veldhoven Diverse locaties te Veldhoven

EV2019-
0016

houden van evenement "Boergondisch
Oers" Oude Kerkstraat, grasveld naast st. Jan Baptist

EV2019-
0017 aanvraag evenement S.H.Z. Zilst Mert

Centrum Zeelst
Blaarthemseweg/Kruisstraat/Heuvel

EV2019-
0019 aanvragen evenement Kleine Gildedag Blaarthemseweg 86 te Veldhoven
EV2019-
0020 aanvraag evenement autorally Oerle te Veldhoven
EV2019-
0021

datummelding voor evenement "Ziekendag 
Veldhoven" Knegselseweg 40 Sporthal C

EV2019-
0022

aanvragen evenement carnavalsoptocht 
basisschool Op Dreef Pastoor Jansenplein 15 te Veldhoven

EV2019-
0024 aanvraag evenement 750-jarige jubileum Blaarthemseweg 86 te Veldhoven
EV2019-
0025

datummelding voor evenement 
"Geitenkijkdagen" Toterfout 13 te Veldhoven

EV2019-
0026 houden van gala's Sondervick College Knegselseweg 30 te Veldhoven
EV2019-
0027

datummelding voor evenement "Veldhoven 
Proeft" Burgemeester Elsenpark te Veldhoven

EV2019-
0028

aanvraag evenement centrale intocht 
Sinterklaas 2019

Plein parkeerplaatsen voor de Plus, Heikant te 
Veldhoven

EV2019-
0029 aanvraag evenement Severinus Kermis

Grasveld Berkt-Nieuwe Kerkstraat te
Veldhoven

EV2019- aanvragen evenement Bedrijfsfeest in Heerseweg 49
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0030 Heiberg
EV2019-
0031 aanvragen evenement Berksfestival Platanenlaan 28 te Veldhoven
EV2019-
0032 aanvragen evenement Sportdag Severinus Platanenlaan 28 te Veldhoven
EV2019-
0033 aanvragen evenement Verfijnd Akkereind Grasveld Christinastraat-Ark te Veldhoven
EV2019-
0034

aanvragen evenement Muziek aan de
Gender De Plaatse te Veldhoven Dorp

EV2019-
0035

aanvragen evenement Sportmarkt
Veldhoven City centrum te Veldhoven

EV2019-
0036

datummelding voor evenement " Verfijnd 
Akkereind" Grasveld Ark-Christinastraat te Veldhoven

EV2019-
0037 aanvragen evenement 60 jaar Hurkmans Peter Zuidlaan 22 te Veldhoven
EV2019-
0038 aanvragen evenement Modezondag Kromstraat te Veldhoven
EV2019-
0039

aanvragen evenement Beauty, Fashion en
Fun in 't City

Citycentrum, Meiveld, Pleintjes, Meent te 
Veldhoven

EV2019-
0040 aanvragen evenement Pasen in 't City

Citycentrum, Meiveld, Pleintjes, Meent te 
Veldhoven

EV2019-
0041 aanvragen evenement Zandkasteel in 't City

Citycentrum, Meiveld, Pleintjes, Meent te 
Veldhoven

EV2019-
0042

aanvragen evenement Summer Kick-Off
Party Blaarthemseweg te Veldhoven

EV2019-
0044

aanvragen evenement Ultimate Calisthenics 
Test Van Aelstlaan - Calisthenics Park te Veldhoven

EV2019-
0045

organiseren evenement ''Montmartre op 
Zandoers'' Dorpsplein Oerle te Veldhoven

EV2019-
0046 aanvragen evenement City Centrum Meiveld, Pleintjes en Meent te Veldhoven
EV2019-
0047

aanvragen evenement Pinksterconcert 
''Muziek bij de school'' Oude Kerkstraat in Oerle te Veldhoven

EV2019-
0048

aanvragen evenement Circus Citycentrum 
Veldhoven Meiveld te Veldhoven

EV2019-
0049

aanvragen evenement Kermis Veldhoven 
Dorp Veldhoven Dorp

EV2019-
0050

aanvragen evenement Vliegeren op Kermis 
maandag Kromstraat 29 (Veldhoven Dorp)

EV2019-
0051 aanvragen evenement Trekkertrek Oerle Wintelresedijk te Veldhoven
EV2019-
0052 aanvragen evenement Club Mac Noord Brabantlaan 350 te Eindhoven
EV2019-
0053 aanvragen evenement Kempentoer Meiveld te Veldhoven
EV2019-
0054 datummelding voor evenement Jeugdland Grasveld aan de Europalaan te Veldhoven
EV2019-
0055 datummelding voor evenement Huttenweek Grasveld op Heers te Veldhoven
EV2019-
0056

aanvragen evenement WSWCF street 
workout world cup 2019

Van Aelstlaan te Veldhoven (Calisthenics park 
Veldhoven)

Programmabegroting 2020 - Technische vragen 36



EV2019-
0057 aanvragen evenement Jeugdland Grasveld Europalaan te Veldhoven
EV2019-
0058

aanvragen evenement Triathlon Veldhoven 
Beweegt

Zwembad/sporthal Den Ekkerman en 
Burgemeester van Elzenpark

EV2019-
0059

aanvragen evenement ATB Toch Simac 
Omloop der Kempen De Plaatse te Veldhoven

EV2019-
0060 aanvragen evenement 7-kamop Akkereind

Grasveld Christinastraat-Honk-Ark te
Veldhoven

EV2019-
0061 evenement Kromstraat braderie Kromstraat te Veldhoven
EV2019-
0062 aanvragen evenement ELE Rally Toterfout 13a te Veldhoven
EV2019-
0063 aanvragen evenement JONG Veldhoven de Heiberg te Veldhoven
EV2019-
0064 aanvragen evenement Spring Festival Turfweg 9 te Veldhoven
EV2019-
0065 aanvragen evenement kermis d ' Ekker Plein d' Ekker
EV2019-
0066

aanvragen reservering gemeentelijke 
materialen Evestraat 20 te Veldhoven

EV2019-
0068

aanvragen evenement Griezeltocht J.O.C. 
Veldhoven

begin en eindpunt Het tweespan aan Mira 2 te 
Veldhoven

EV2019-
0069 aanvragen evenement ALS ream Tilburg e.o. Diverse locaties te Veldhoven
EV2019-
0070 aanvragen evenement City Fest City Centrum te Veldhoven
EV2019-
0072 aanvragen evenement Techniek Event

Citycentrum te Veldhoven (Meiveld, Pleintjes, 
Meent)

EV2019-
0073 aanvragen evenement Paarden Event

Citycentrum te Veldhoven, Meiveld, Pleintjes, 
Meent

EV2019-
0074

aanvragen evenement Nooit Meer Naar
Huis #Zeelst Kermis Kruisstraat te Veldhoven

EV2019-
0075

aanvragen evenement Cardo 25-jarig 
jubileumfeest Parkeerplaats AH Rapportstraat te Veldhoven

EV2019-
0076

aanvragen evenement Kermis Veldhoven 
Dorp De Plaatse en Dorpstraat

EV2019-
0077 aanvragen evenement Kiosk Event Rondom Kiosk te Veldhoven
EV2019-
0078 aanvragen evenement Zeelst Kermis Blaarthemseweg Z Heuvel te Veldhoven
EV2019-
0079 plaatsen tent over een terras i.v.m. kermis Heuvel 5 te Veldhoven
EV2019-
0080 aanvragen evenement Kermis Zeelst Heuvel 14 te Veldhoven
EV2019-
0081 aanvragen evenement i.v.m. Kermis Zeelst Blaarthemseweg te Veldhoven
EV2019-
0082 aanvragen evenement Zeelst kermis Blaarthemseweg 3 te Veldhoven
EV2019-
0083

aanvragen evenement Open dag Brandweer 
Veldhoven De Run 5600 te Veldhoven

EV2019- aanvragen evenement Streetwise i.v.m. Ter Eik te Veldhoven
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0084 wegafsluiting
EV2019-
0085

aanvragen evenement Kermis Zeelst 
(Cafetaria Zeelst) Blaarthemseweg 5 te Veldhoven

EV2019-
0086

aanvragen evenement Circus Freiwald 
maakt wintercircus

Aan de rotonde van de Sterrenlaan en de 
Parsolpad te Veldhoven

EV2019-
0087

aanvragen evenement Stuupke Kermis
Zeelst Blaarthemseweg 9 te Veldhoven

EV2019-
0088

aanvragen evenement Zomermarkt City 
Centrum City Centrum

EV2019-
0089 aanvragen evenement springkussen Pret Meiveld, Pleintjes, Meent
EV2019-
0090 aanvragen evenement promotie SP City Centrum te Veldhoven
EV2019-
0091 aanvragen evenement Zeskamp Burgemeester Elsenpark te Veldhoven
EV2019-
0092

aanvragen evenement Aprés ski Oude Kerkstraat 9 te
Oers gezellig Veldhoven

EV2019-
0093

Aanvragen evenement Kromstraat op
Stelten! Kromstraat te Veldhoven

EV2019-
0094 Aanvragen evenement Burendag Kerkhoeve Brandrood te Veldhoven (voor het kerkje)
EV2019-
0095

aanvragen evenement Jaarlijkse Barbecue 
Rundgraafpark Houtwal 44 te Veldhoven

EV2019-
0096 aanvragen evenement Mini Zeskamp Mira 2 te Veldhoven
EV2019-
0097 aanvragen evenement Basko 60 jaar! Korze 86 te Veldhoven
EV2019-
0098 aanvragen evenement Gebr. Regtere VOF Gerard Velemansplein en Oude Kerkstraat
EV2019-
0099 Aanvragen evenement Straatbarbecue Bovenhei 89/86 te Veldhoven
EV2019-
0100

Aanvagen evenement 
Straatactiviteit/Barbecue De Borchgravestraat 50 tot 68 te Veldhoven

EV2019-
0101 aanrvagen evenement Burencontactdag Brandrood (voor kerkje) te Veldhoven
EV2019-
0102

Aanvragen evenement Sportdag
Citycentrum City Centrum te Veldhoven

EV2019-
0103 Aanvagen evenement Beach Event D'Ekkerplein te Veldhoven
EV2019-
0104

Aanvragen evenement Precisiebeurs 2019 
Koningshof Locht 117 te Veldhoven

EV2019-
0105

Aanvragen evenement Kunstoffenbeurs 
Koningshof Locht 117 te Veldhoven

EV2019-
0106

Aanvragen evenement Personeelsfeest VDL 
Koningshof Locht 117 te Veldhoven

EV2019-
0107

aanvragen evenement Kermis Veldhoven 
Dorp 2020 Heerseweg 3 te Veldhoven

EV2019-
0108

aanvragen evenement Aprés ski Oers 
gezellig Kerkplein Oerle te Veldhoven

EV2019-
0109

aanvragen evenement Stichting omloop der 
Kempen Start en Finish Dorpstraat te Veldhoven
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EV2019-
0111

aanvragen evenement Grote optocht van 
Rommelgat Zeels naar Veldhoven Dorp

EV2019-
0112

aanvragen evenement Kinderoptocht van 
Rommelgat

Van Burgemeester van Hoofflaan naar
Meiveld

EV2019-
0113

aanvragen evenement Ludiekki Island en
Hart voor Muziek Burgemeester Elsenpark te Veldhoven

EV2019-
0114

aanvragen evenement Echt Veldhovenz ON- 
ICE De Plaatse in Veldhoven-Dorp te Veldhoven

EV2019-
0115 aanvragen evenement Kivo Kempentrail Hoogeloonsedijk 26 te Veldhoven
EV2019-
0116 Aanvragen evenement Hallloween in 't City Citycentrum te Veldhoven (Meiveld, Pleintjes)
EV2019-
0117

aanvragen evenement Carnaval Café 
Manhattan Kruisstraat 2 te Veldhoven (terras Manhattan)
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