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Raads/i/et/ws
Raad vastbesloten contact 
met burger te verbeteren
‘De rol van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger kan, nee móet beter. Het contact met 
de burger laat te wensen over, raadsleden zijn relatief onbekend’. Zo luidde begin dit jaar de 
conclusie van de Rekenkamercommissie. Een werkgroep uit de raad ging hiermee aan de slag en 
stelde liefst 16 verbeterpunten voor. Die raken stuk voor stuk aan communicatie, samenspraak 
met de burger en de Beeldvormende fase.

Het zal geen verbazing wekken dat de raad er di
rect bij de oordeelsvorming op 8 oktober al zijn 
zegen aan gaf. Alle raadsfracties waren immers in 
de werkgroep vertegenwoordigd en koppelden 
hun bevindingen terug aan de eigen fractie. Het 
feit dat woordvoerders van Senioren Veldhoven 
en VSA toch enkele aanmerkingen hadden, wek
te dan ook verbazing bij CDA’er Ton Bolsius. “U 
begint nu te morrelen aan uw eigen uitgangspun
ten.” Karen Gielis (VSA) pareerde: “Op sommige 
punten was er consensus, op andere niet.”

Burgemeester Marcel Delhez, die als voorzitter 
van de werkgroep fungeerde, vatte de aanmer
kingen positief op. “Het is goed om kritisch naar 
uw eigen plannen te blijven kijken, en die nog 
verder te willen verbeteren. U gaat er zelf over, 
en als u wilt kunt u deze voorstellen amenderen.” 
Hij complimenteerde de raad dat de reeks aan
bevelingen, die de zichtbaarheid van de gemeen
teraad en het contact met de burger moeten ver
beteren, op zó korte termijn op papier zijn gezet.

Meer inspreekrecht
De Rekenkamercommissie had de raad geadvi
seerd meer energie te steken in de voorkant van 
het proces van beleidsvorming en besluitvor
ming. Dat element komt inderdaad terug in de 16 
verbeteringen. Drie ervan zijn:
*Vergroot de rol van burgers door hen óók 

spreekrecht te geven bij beeldvormende raads- 
avonden (en dus niet alleen bij oordeels- en be
sluitvorming);

* Meer diversiteit in locatie van vergaderen bij 
beeldvormende raadsvergaderingen;

* Neem als raad initiatief in een vroeg stadium en 
benoem bij de behandeling van de begroting al 
drie à vijf belangrijke thema’s waaraan samen
spraak kan worden gekoppeld.
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Raad boos: ‘Het stond al in de krant
Gemopper in de raad en een wethouder die de 
hand in eigen boezem steekt. Steen des aan
stoots: het aanbestedingstraject voor de aan-

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 29 oktober kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur in het gemeente
huis ontvangen door een gemeenteraadslid en de griffie. U krijgt inzicht in het reilen en zeilen 
van de gemeenteraad en neemt een kijkje achter de schermen van het gemeentehuis. Daar
naast woont u de raadsvergadering van die avond bij. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via 
griffie@veldhoven.nl.

Veldhoven

Volgende maand staat de begroting 2020 op de 
rol en heeft de raad dus al een eerste kans dit 
voornemen uit te voeren!

Ook de communicatie moet beter. Enkele aanbe
velingen getuigen daarvan:
^ Geef inhoudelijke terugkoppeling aan alle deel

nemers van samenspraaktrajecten en bedank 
hun voor deelname;

^ Zoek de dialoog op in de wijk, ga in gesprek met 
bewoners, eventueel in combinatie met een 
wijkschouw;

^ Communiceer over de resultaten van een afge
sloten samenspraaktraject, zeg welke afwegin
gen er zijn gemaakt en waarom voor sommige 
alternatieven niet is gekozen;

VVD-fractievoorzitter Vivianne van Wieren ver
duidelijkte nog maar eens dat goede communi
catie met de burger én met elkaar de sleutel tot 
breed gedragen besluitvorming is. “De burger 
actief meenemen, óók nadat het besluit door de 
raad is genomen, is absoluut een verbeterpunt. 
Laten we succesverhalen zelf vertellen!”

Voorzitter van de gemeenteraad, Marcel Delhez, 
gaf aan dat de verbeteringen die nu voorliggen 
niet het einde zijn van een traject, maar juist het 
begin. “Het is nu belangrijk om als raad met deze 
verbeteringen aan de slag te gaan, 
en de uitkomsten ervan periodiek 
te evalueren. Op die manier geeft 
u actief invulling aan uw rol als 
vo l ksve rtegenwoordiger.”

De gemeenteraad stelt de ver
beteringen op 29 oktober vast 
tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering.

Op 8 oktober vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. Tij
dens deze raadsvergadering sprak de raad onder andere over 
het Samenspraaktraject voor de omgevingsvisie, het bestem
mingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’ en de verbeteringen van de 
werkgroep ‘Raad als volksvertegenwoordiger’.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journa
list in opdracht van de gemeente.

Naar een breed gedragen 
Omgevingsvisie
Er is opnieuw een samenspraaktraject in de maak. Ditmaal voor 
de Omgevingsvisie, het kerninstrument van de nieuwe Omge- 
vingswet. Deze visie gaat over de ‘fysieke leefomgeving in Veld
hoven’, ofwel de wijken waarin we wonen en de inrichting van de 
straten, pleinen en parken waar we allemaal wel eens komen. 
Daarom wil de raad dat de omgevingsvisie breed wordt gedra
gen door Veldhovense inwoners, bedrijven en organisaties.

Wist je dat...?
...de Omgevingswet een nieuwe wet is die in 2021 in werking 
treedt en die een verregaande vereenvoudiging van het stel
sel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de 
leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden 
regels te bundelen in één nieuwe wet? De Omgevingswet moet 
zorgen voor minder en overzichtelijke regels, een samenhan
gende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal 
maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

De raad vindt het prima om ideeën van de burger te horen, maar... 
moet voor dit traject alweer een extern bureau worden ingehuurd? 
“Aan een extern bureau zitten extra kosten. Kunnen we het niet 
zelf?” informeerde Marina Heutinck (CDA).

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal): “Onze eigen mensen kunnen 
dit ook, en ze kunnen ervan leren.” Rien Luijkx (BurgerPartij Veld
hoven) wist dat er in eigen gelederen mensen zijn opgeleid tot Sa- 
menspraakregisseur. “Gebruik die kennis!”

Wethouder Ad van den Oever (VVD) had een andere mening. “Het 
is echt beter deze trajecten door een professionele organisatie te 
laten begeleiden. Het inzetten van externen kost inderdaad geld, 
maar geeft wel de beste resultaten.”

sluiting van de Kempenbaan op de A67. Mogelijk 
vallen de kosten hoger uit dan eerder gedacht. 
De raad moest hierover lezen in het Eindhovens 
Dagblad, waarin de wethouder (Ad van den Oe
ver, VVD) zijn uitspraken deed. Nog vóór de raad 
was geïnformeerd.

En dat is heel vervelend, gaf Van den Oever toe, 
met name richting Ingrid Hartlief (D66) die hem 
erover had aangesproken. “Ik had niet het idee 
dat ik een afspraak schond, want het betreffende 
collegebesluit en de informatienota hierover wa
ren al openbaar gemaakt via het Raadsinforma- 
tiesysteem. Maar als ik u het gevoel heb gegeven 
u te laat te hebben geïnformeerd, dan spijt me 
dat heel erg”, aldus Van den Oever.
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Het is nog niet duidelijk of het samenspraaktraject voor de omge
vingsvisie in de besluitvormende raad nogmaals wordt besproken. 
Dat ligt aan de VSA-fractie. Woordvoerder Björn Wijnands (VSA) zei 
de financiële onderbouwing in het voorstel te missen en had kri
tiek op het feit dat het college ‘geen enkel kader’ heeft meegege
ven aan de deelnemers in het samenspraaktraject. “Schep je dan 
geen verwachtingen aan de burgers die je laat meedenken, maar 
die je mogelijk later niet kan waarmaken?”, aldus Wijnands. Het 
procesvoorstel om in samenspraak met burgers tot de omgevings
visie te komen wordt op 29 oktober 2019 opnieuw geagendeerd.


