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Beknopt samenvattend conceptverslag digitale vergadering presidium 

 

Datum: 30 juni 2021 

 

Aanwezig: 

     

     

      

    

     

     

   

      

    

     

 

Afwezig: 

    

  

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda presidium 

3. Vaststellen beknopt samenvattend verslag vergadering 12 mei jl. 

4. Terugblik op de vergaderingen  

5.   Vergaderingen van 6 en 13 juli weer fysiek? 

6.   Raadsbarbecue 

7.   Twee avonden plannen voor de oordeelvormende raadsvergaderingen in de   

      tweede helft van het jaar  

8.   Evaluatie vragenhalfuur 

9.   Vergaderschema 2022  

10. Brief raad Veldhoven 100 jaar 

11. Raadsplanning 

12. Proces rond verzoek seniorenconvent 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

Vergadering  

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur. Er zijn afmelding van  

en  is iets later.  heeft aangegeven de 

vergaderingen van het presidium niet langer als toehoorder bij te wonen. De reden 

hiervoor is dat de evaluatie van de vergaderingen in het presidium alleen nog maar aan 

de orde komt als het echt noodzakelijk is. 

  

2.  Vaststellen agenda presidium 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

Op verzoek van   wordt het onderwerp ‘proces rond verzoek 

seniorenconvent’ toegevoegd. 

 

3. Vaststellen beknopt samenvattend verslag vergadering van 12 mei jl.  

 

Het verslag wordt vastgesteld. 
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4. Terugblik op de vergaderingen 

 

Volgens afspraak worden alleen zeer dringende en noodzakelijke opmerkingen gemaakt. 

Bij persoonlijke opmerkingen verdient het aanbeveling dit (telefonisch) met elkaar te 

bespreken. 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt. 

 

5. Vergaderingen van 6 en 13 juli weer fysiek? 

 

In de vorige presidiumvergadering is besproken om na 1 juli weer fysiek te gaan 

vergaderen, mits de coronasituatie dat toelaat. Per 26 juni is er een flink aantal 

versoepelingen ingegaan. 

Voorstel: de beeldvormende vergadering van 6 juli en de besluitvormende 

raadsvergadering van 13 juli fysiek door te laten gaan (met pers en zonder publiek). 

 

Er wordt besloten om de vergaderingen fysiek te laten doorgaan. Bij de beeldvormende 

vergadering kunnen maximaal drie raads- en/of steunfractieleden per fractie aanwezig 

zijn. Na de besluitvormende raadsvergadering van 13 juli vindt er een borrel plaats.  

 

6.  Raadsbarbecue 

 

Op 15 juli staat de raadsbarbecue gepland ter afsluiting van het raadsjaar.  

Voorstel; de barbecue door te laten gaan. Vraag; met of zonder partners? 

 

Het presidium besluit dat de raadsbarbecue kan doorgaan. Er is door de griffie een 

offerte gevraagd bij de Heiberg. Buiten en binnen is daar mogelijk, hopelijk buiten, 

overdekt. De bbq vindt plaats met partners, waarbij het ieders eigen verantwoorde-

lijkheid is zich te houden aan de coronamaatregelen. Bekeken wordt of de bbq overdekt 

buiten kan plaatsvinden. 

 

7. Twee avonden plannen voor de oordeelsvormende raadsvergaderingen in de 

tweede helft van het jaar 

 

De afgelopen oordeelsvormende vergaderingen waren gepland over twee avonden (op 

maandag en als reservedatum dinsdag). In de praktijk bleken de twee avonden nodig. 

Gezien de raadsplanning voor de tweede helft van het jaar wordt voorgesteld om voor 

de oordeelsvormende vergaderingen weer twee avonden te plannen. 

 

Het presidium besluit dat de oordeelsvormende vergaderingen niet structureel worden 

gepland op de maandagavond met een eventuele uitloop naar de daaropvolgende 

dinsdagavond. De oordeelsvormende vergadering wordt regulier gepland op 

dinsdagavond met een eventuele uitloop naar de volgende maandagavond. Iedere 

fractie krijgt maximaal drie minuten spreektijd per onderwerp. Dit is een proef, die start 

tijdens de besluitvormende vergadering van juli. Per fractie is er een woordvoerder per 

onderwerp. Eventueel kunnen er onderwerpen worden doorgeschoven naar de 

besluitvormende vergadering. Insprekers dienen zich weer uiterlijk 48 uur voor de 

vergadering aan te melden, waarbij het niet noodzakelijk is de bijdrage van tevoren aan 

te leveren. Insprekers krijgen vijf minuten spreektijd. 

 

8.  Evaluatie vragenhalfuur 

 

Aan het begin van het jaar is in de besluitvormende vergaderingen een Vragenhalfuur 

ingevoerd. Het Vragenhalfuur is in de plaats gekomen van de (actuele) vragen aan het 

college. De intentie was om met het Vragenhalfuur het aantal art.42-vragen te 
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reduceren. Afgesproken is dat het Vragenhalfuur voor de zomervakantie in het 

presidium wordt geëvalueerd. 

Er zijn in het Vragenhalfuur over 17 onderwerpen vragen gesteld (soms meerdere 

vragen per onderwerp, vergelijkbaar met een art. 42 brief). Het aantal art.42-brieven 

bedraagt 17. In de eerste helft van 2020 zijn er 15 art. 42 brieven gestuurd.  

 

Er wordt besloten door te gaan met het vragenhalfuur. De doelstelling om het aantal 

art. 42-vragen te verminderen is echter niet gehaald. Het zou goed zijn als er in het 

vragenhalfuur politieke (en geen technische) vragen worden gesteld en het aantal 

vragen per onderwerp niet te groot is. Enige discipline bij de hoeveelheid vragen zou 

mooi zijn. Aan het eind van de raadsperiode wordt het vragenhalfuur geëvalueerd. 

  

9.  Vergaderschema 2022 

 

Voorstel: het Vergaderschema 2022 vast te stellen. In 2022 vinden er raadsverkiezingen 

plaats. In maart zijn er daarom twee extra raadsvergaderingen: een voor het afscheid 

nemen van de vertrekkende raadsleden en een vergadering voor de toelating van de 

nieuwe raadsleden. 

 

Het Vergaderschema 2022 blijkt niet bijgevoegd te zijn. Het onderwerp wordt naar de 

volgende vergadering doorgeschoven. 

 

10. Brief raad Veldhoven 100 jaar  

 

Ter gelegenheid van de viering van Veldhoven 100 jaar zal er bij museum ’t Oude Slot 

een capsule in de grond worden gestoken. In de capsule zit een brief van het college 

van B&W gericht aan de bewoners van Veldhoven van 2121. Vraag: wil de raad de brief 

medeonderteken of wellicht een eigen brief in de capsule doen? 

 

Besloten wordt om de brief van het college naar de fractievoorzitters te mailen. De 

fractievoorzitters kunnen dan hun reactie doorgeven. 

 

Noot; een aantal fracties (GBV, D66 en PvdA) heeft gereageerd. De brief is aangepast 

naar aanleiding van deze reacties. De brief is ondertekend door het college.  

 

11. Raadsplanning  

 

Op de agenda van iedere presidiumvergadering wordt de actuele versie van de 

Raadsplanning geplaatst. In de planning staat ook het actuele overzicht van de 

openstaande moties. 

 

De suggestie wordt gedaan om bij bepaalde onderwerpen meer met video’s te werken. 

Raads- en steunfractieleden kunnen die dan bekijken wanneer het uitkomt. Dat kan de 

vergaderdruk verlichten. 

 

12. Proces rond verzoek seniorenconvent 

 

Een fractievoorzitter heeft op 23 juni een verzoek ingediend om een vergadering van 

het seniorenconvent te beleggen.  heeft aan de fractievoorzitters een 

mail gestuurd met betrekking tot dit verzoek. 
  
Een aantal fractievoorzitters is van mening dat het goed zou zijn als de fractievoorzitter 

naar aanleiding van het verzoek in gesprek gaat met een aantal andere 

fractievoorzitters. 
Besloten wordt om een open gesprek onder leiding van een neutrale voorzitter met de 

fractievoorzitter en een aantal fractievoorzitters aan te gaan.  
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13. Rondvraag 

 

Naar aanleiding van een vraag van  wordt besloten om uitgaven voor 

representatieve zaken van de raad (‘lief en leed-potje’) te doen uit het budget van de 

griffie/raad. 

 

 vraagt voor welke fractie het nieuwe raadslid  zal gaan 

zetelen. 

 zegt dat bij een opengevallen raadszetel de lijst van de betrokken 

partij wordt gehanteerd. Dit is bepaald in de Kieswet.  komt de raadszetel 

toe en hij zal bepalen voor welke fractie. 

 zegt dat Senioren Veldhoven en  de afgelopen tijd uit elkaar 

zijn gegroeid. 

  

14.  Sluiting 

 

De vergadering wordt gesloten om 18.46 uur. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het presidium 15 september 2021, 

 

 

 

 

 

 




