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Raadsavond 29 januari 2019 - Oordeelsvorming

Veldhoven

Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;
Onderdeel: Agendapunten
AP
Korte omschrijving agendapunt

POH
O

1. Besluiten

1.

Opening

Om 19.30 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

3.

Vaststellen de notulen van de oordeelsvormende vergadering 26 november 2018

Op verzoek van D66 wordt de
informatienota over het
'Maatregelenpakket bereikbaarheid De
Run' toegevoegd aan de agenda.
De notulen worden met inbegrip van
een correcte naamsvermelding van Dhr.
Van Hulst, ongewijzigd vastgesteld.

4.

Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

5.

VSA informeert naar de stand van zaken
van het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP):
- Wat is het tijdpad?
- Wanneer wordt het opnieuw ter
inzage gelegd?
- Wanneer wordt het opnieuw ter
besluitvorming aan de raad
voorgelegd?
Er zijn geen mededelingen.

4.2 Mededelingen vanuit het college
Artikel 42 vragen
5.1 SENIOREN VELDHOVEN:
herontwikkeling Kerkakkerstraat 150

Spreekrecht burgers

7.

Onderzoek Rekenkamercommissie 'de
Veldhovense raad als volksvertegen-

POHO stelt voor de vragen te beantwoorden bij
agendapunt 9, doordat het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan veel raakvlakken heeft met het
maatregelenpakket bereikbaarheid De Run. VSA stemt
hier mee in.

POHO zegt toe de aanvullende technische vraag inzake
de ontbindende voorwaarden in het koopcontract in
relatie tot de reeds verlopen termijn, schriftelijk te
beantwoorden.

5.2 Lokaal Liberaal: versnelling
woningbouw in Veldhoven
6.

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

Er hebben zich geen insprekers gemeld.
MD

Voorzitter van de rekenkamer
commissie, de heer J. van den Heuvel,

8.

9.

10.

woordiger'

licht het rapport nader toe.

Zienswijze op concept-samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio
Eindhoven en concept-werkprogramma
2019

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 19 februari 2019.
De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 19 februari 2019.

MD

Diverse fracties pleiten voor het behoud van een
onafhankelijk gremium voor de raad in de
governancestructuur van de MRE, al dan niet in de
vorm van de huidige RaadsTafel21. POHO zegt toe
hiertoe ter voorbereiding op de besluitvormende
raadsvergadering een tekstueel voorstel te doen in de
zienswijze.
De vraag van D66 over de reden van het ontbreken van
de statuten bij de stukken, wordt voorafgaand aan de
besluitvormende raadsvergadering van 19 februari
schriftelijk beantwoord.
Maatregelenpakket bereikbaarheid de Run
AvdO De oordeelsraad besluit, op voorstel van POHO geeft aan trots te zijn op het maatregelenpakket
de POHO, dat er uiterlijk volgende week en de wijze waarop deze tot stand is gekomen met de
diverse partijen.
Op verzoek van D66 is de informatienota
vanuit het college een brief wordt
POHO geeft aan dat er in het 1e kwartaal van 2019
inzake Bereikbaarheid De Run als
opgesteld met een voorstel rondom de
procedure, het maatregelenpakket en
gewerkt wordt aan een samenwerkingsovereenkomst.
agendapunt toegevoegd om:
1. in openbaarheid vragen te kunnen
het GVVP en deze voor te leggen aan
Eerder is, in 2018, een intentieverklaring ondertekend.
stellen over de plannen en de
het presidium ter bespreking.
POHO wenst kwaliteit vóór snelheid, en daarmee een
mogelijkheid voor de wethouder om het
integrale aanpak van het maatregelenpakket en het
GVVP.
plan toe te lichten;
2. ervaringen en knelpunten te benoemen;
POHO geeft aan dat er sinds juni, als gevolg van de
en
totstandkoming van het maatregelenpakket, geen
3. de planning vanaf 17 december helder
ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het GVVP.
te weten.
POHO zegt toe dat in de eerstvolgende besluitvormende
raadsvergadering het opheffen van de geheimhouding
op hetgeen in besloten raadsvergaderingen is opgelegd,
wordt geagendeerd.
VSA spreekt, namens een aantal oppositiepartijen, zijn
teleurstelling uit over (1) de gang van zaken met
betrekking tot het uitblijven van antwoorden, (2) de
voortgang van het GVVP, en (3) het procesvoorstel dat
aan het presidium wordt voorgelegd.
Sluiting
Om 23.25 uur.
POHO
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