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1 Besluitvormingscycli 2021 
Huidige en komende besluitvormingscycli van 2021 
 
Q2 Cyclus 4 – Besluitvorming 1 juni 
 
Oordeelsvormend   10 en 11 mei 
Besluitvormend    1 juni 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Zienswijze Regionale Energie 
Strategie (RES) 

Aandacht in relatie tot samenspraak 
samenleving 

 JR R&O 

Actualisering Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs 

  VvW R&O 

Parkeernota  Hierover wordt de raad geïnformeerd 
via een raadsinformatienota 

 B&R 

Eerste Bestuursrapportage (BURAP-I)   JR A&O 
Zienswijzen Begrotingen 2022 GR’en   JR A&O 
Rechtmatigheidsverantwoording 2021 Besluitvorming gericht op: inrichting 

governance, ambitieniveau, 
verantwoordingsgrens en wijze van 
toelichting in paragraaf 
bedrijfsvoering 

 JR Concerncontrol 

Vaststellen subsidieverordening 
Regionaal Ontwikkelfonds 
Werklocaties SGE 

 Verwijderd van agenda voor 
besluitvorming op 16 maart. 

 R&O 

 
Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Wordt verwijderd van planning 
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Q3 Cyclus 5 – Besluitvorming 13 juli 
 
Oordeelsvormend   21 en 22 juni 
Besluitvormend   13 juli 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Kadernota 2022   JR A&O 

Jaarstukken 2020 
 

  JR A&O 

Regionale afspraken kantoorlocaties  Dit wordt een raadsinformatienota. VvW R&O 
SGE toekomststrategie regionale 
topvoorzieningen en evenementen 

  VvW R&O 

SGE regioprofiel voorzieningen en 
evenementen en regioportal 

  VvW R&O 

Actualisering verordening 
rechtmatigheidscontrole 

O.a. financiële beheersverordening en 
de controleverordening 
 

 JR Concerncontrol 

Verhuizing en bezuiniging Bibliotheek   HvdL R&O 
Bestemmingsplan Kempenbaan-Oost  Oorspronkelijk was dit onderwerp 

geagendeerd voor cyclus 4. Dit is niet 
haalbaar. Er is meer tijd nodig dan 
aanvankelijk gedacht, voor het 
actualiseren van een paar 
onderzoeken behorende bij het 
bestemmingsplan. 

AvdO R&O 

Bestemmingsplan De Run 5601   Oorspronkelijk was dit onderwerp 
geagendeerd voor cyclus 6, maar 
omdat er minder zienswijzen zijn 
ingediend dan verwacht, wordt het 
gepland voor cyclus 5. 

AvdO R&O 

 
Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Wordt verwijderd van planning 
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Q4 Cyclus 6 – Besluitvorming 5 oktober 
 
Oordeelsvormend   14 september 
Besluitvormend   5 oktober 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Tweede Bestuursrapportage (BURAP-
II) 

  JR A&O 

Nota Gezondheidsbeleid   MvD R&O 
Afwegingskader zon en wind   JR R&O 
Regionale bedrijventerreinenafspraken 
ZOB 

  VvW R&O 

Actualisering regionale 
detailhandelstructuurvisie 

  VvW R&O 

Omgevingsvisie   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Ontwikkellocatie 
Heistraat-Zoom 

  AvdO R&O 

Bestemmingsplan Slot-Oost   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Oude Kerkstraat 35 
en Grote Aard 31-33 

  AvdO R&O 

Vaststellen convenant Luchthaven 
Eindhoven Overleg 

Kan hopelijk eerder, maar afhankelijk 
van ministerie. Kan dus naar voren 
worden gezet als ministerie snel is. 

 AvdO R&O/ruimte 

Bestemmingsplan Zittard 41-43   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Habraken 1412   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Heers 28 en 
Westervelden 26 

  AvdO R&O 

Zienswijze en besluit aangepaste 
Gemeenschappelijke Regeling MRE 

   A&O 

Zienswijze Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio 

   A&O 

 
Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Wordt verwijderd van planning 
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Q4 Cyclus 7 – Besluitvorming 21 december 
 
Oordeelsvormend   30 november 
Besluitvormend   21 december 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Streefbeeld bereikbaarheid 
Metropoolregio 

  AvdO B&R 

Hemelwaterverordening   HvdL B&R 
Derde Bestuursrapportage (BURAP-
III_ 

  JR A&O 

Inclusieagenda   MvD R&O 
Implementatie Omgevingswet Bevat o.a.: 

- Besluit adviesrecht op buitenplanse activiteiten 
bij vergunningverlening; 

- Aanwijzen gevallen van buitenplanse 
omgevingsplan activiteiten waarbij participatie 
verplicht wordt gesteld 

 AvdO M&O 

Wijziging APV   MD M&O 
Transitievisie Warmte   JR R&O 
Woonvisie   HvdL R&O 
Oprichten commissie 
omgevingskwaliteit (ivm 
Omgevingswet) 

 Afhankelijk van de aanbieding 
van ODZOB 

AvdO R&O 

Actualisering 
detailhandelstructuurvisie Veldhoven 

  VvW R&O 

Kapelstraat-noord 144   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Zittard 44   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Banstraat   AvdO R&O 
Visie beschermd wonen   MvD R&O 
RES 1.0   JR R&O 

 
Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning  
Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Wordt verwijderd van planning 
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Onderwerpen nog niet ingedeeld in cyclus 
 
Onderwerp Inschatting Toelichting PoHo Afdeling 
Fietspad omgeving park Vogelzang Q4 cyclus 6 of 7 of via 

Algemene Beschouwingen 
Tijdstip afhankelijk van 
mogelijk vervolgonderzoek 

AvdO B&R 

Gebiedsvisie Zwembad Q4 cyclus 6 of 7  AvdO R&O 

 
Nieuw op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Gewijzigd op de planning t.o.v. vorige in presidium geagendeerde planning 
Wordt verwijderd van planning 
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2 Beeldvormende raadsavonden 
De planning voor de beeldvormende raadsavonden is als volgt: 
 
Datum Onderwerp Afdeling 
19 januari MIRT-onderzoek R&O 
9 maart Wonen R&O 
13 april RES R&O 
8 juni Veiligheid M&O 
6 juli Eenzaamheid R&O 
16 november Groenonderhoud, biodiversiteit, waterbeheersing B&R 
14 december Wijken/Woonservicezones/Exploitatie gemeenschapshuizen R&O 
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3 Openstaande moties 
 
Onderstaand een overzicht van de openstaande, aangenomen moties: 
 
Onderwerp 
met link 

Bron Behandelwijze Voortgangsinformatie POHO Afde-
ling 

Beoogde 
datum 
afdoening 

Motie 
wijkaanpak 

13-11-2018  Begin 2019 is in het kader van het project 'Verbinding in de basis' 
gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het 
ontwikkelen van een integrale wijkgerichte werkwijze. Onderdeel van 
het plan van aanpak is de opstart van twee pilots in de wijken 
D'Ekker en Cobbeek. Nieuwe inzet en de bevindingen die de pilots 
opleveren, vormen de opmaat voor een nader uitvoeringsplan 
wijkaanpak. De in de motie genoemde punten zullen daarin worden 
meegenomen. Daarnaast willen we hierover goed overleg voeren met 
vertegenwoordigers van de wijken. Dit overleg is door 
omstandigheden nog niet afgerond (vanwege Corona was fysiek 
vergaderen tot nu toe onmogelijk en dat werd wel wenselijk geacht). 
Overigens is er wel al sprake van beperkte wijkbudgetten, die deels 
bij Cordaad en deels bij de wijken in eigen beheer zijn. 

HvdL R&O  

Motie 
natuurtheater 

02-07-2019  Eerder gedaan onderzoek naar de natuurwaarden in en om theater 
De Wetering heeft aan het licht gebracht dat er bijzondere natuur 
aanwezig is op die plek. Het theater ligt ook in dat natuurnetwerk. 
Die conclusie betekent de nodige beperkingen in het gebruik. Het 
ontbreken van concrete initiatieven uit de samenleving om er weer 
theatervoorstellingen of andere bijeenkomsten te organiseren, is 
daarnaast een argument om geen verdere energie te steken in 
onderzoek naar de mogelijkheden om het theater opnieuw als theater 
in gebruik te nemen. De tweede mogelijkheid om het theater als 
bijzonder markeerpunt op te nemen in het landschap ten behoeve 
van de kunstroute, werken wij in de tweede helft van 2020 verder 
uit. Eind 2022 dient de kunstroute gerealiseerd te zijn. Het 
natuurtheater maakt daar als bijzonder markeringspunt onderdeel 
van uit. 

HvdL R&O  

Motie 
gebiedsontwik
keling centrum 

02-07-2019  Het opstarten van het samenspraakproces voor de 
gebiedsontwikkeling centrum-west heeft nog niet plaatsgevonden, 
waardoor de bijbehorende baten en lasten nog niet inzichtelijk 
gemaakt konden worden. Het college heeft de afgelopen maanden 
een aantal ontwikkelingen gesignaleerd, die mogelijk van invloed zijn 
op het gebied Centrum-West. Om die reden is het college een 
verkenning gestart naar de samenhang van de diverse 
ontwikkelingen in het centrum. Wij verwachten hier in Q2 de 

AvdO R&O  

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/M-VSA-CDA-BPV-Lokaal-Liberaal-20181113-Wijkaanpak-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/M-VSA-CDA-BPV-Lokaal-Liberaal-20181113-Wijkaanpak-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2018/13-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/02-juli/19:30
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Amendement-LL-BPV-VSA-CDA-SV-Gebiedsontwikkeling-centrum-west-17092019-TERUGGETROKKEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Amendement-LL-BPV-VSA-CDA-SV-Gebiedsontwikkeling-centrum-west-17092019-TERUGGETROKKEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Amendement-LL-BPV-VSA-CDA-SV-Gebiedsontwikkeling-centrum-west-17092019-TERUGGETROKKEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/02-juli/19:30
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resultaten van. Tot die tijd wordt het samenspraak proces nog niet 
gestart.  

Motie GVVP 
Sondervick 

29-10-2019  1. Er worden geen grootschalige werkzaamheden gedaan aan de 
Sondervick, voordat de aansluiting A67 klaar is. Wanneer er 
grootschalige werkzaamheden aan de Sondervick plaatsvinden is op 
dit moment nog niet bekend, dit is afhankelijk van de 
onderhoudsplanning. 2. Jaarlijks tot tweejaarlijks wordt op diverse 
locaties het verkeer in beeld gebracht. Dat doen we ook op locaties 
bij de aansluiting A67 en op de Sondervick. 3. Als de 
verkeerstellingen aanleiding geven om de categorisering te wijzigen, 
zoals deze in het GVVP opgenomen is, dan zal dit naar voren komen 
bij de planvorming voor grootschalige werkzaamheden. 

AvdO B&R  

Motie vieren 
100-jarigen 

12-11-2019 Informeren Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheid om het opknappen 
van de bank op het Meiveld in het kader van Veldhoven 100 jaar, te 
combineren met aandacht voor Veldhovenaren die 100 jaar worden. 
Hierover hebben we in 2021 duidelijkheid. 

HvdL R&O Is afgedaan 
met RIN 
20bs00131 
d.d. 8-12-
2020 

Motie 
straatnamen 
100 jaar 
Veldhoven 

12-11-2019 Informeren Wordt meegenomen in toekomstige ontwikkelingen en afwegingen. 
Raad wordt geïnformeerd zodra de eerste nieuwe straatnamen zijn 
vastgesteld. 

HvdL B&R/ 
R&O 

 

Motie bijzet 
huisvuil 

12-11-2019  Een bureau gespecialiseerd in gedrag op afvalgebied is ingeschakeld 
om dit probleem te onderzoeken. In pilots worden oplossingen 
uitgeprobeerd. 

JR R&O  

Motie 
rattenoverlast 

12-11-2019   HvdL B&R  

Motie Rol raad 
Gemeenschap
pelijke 
Regelingen 

12-11-2019  Begin 2020 is een coördinatieteam ingesteld. Doel van dit team is de 
gemeenteraad beter in positie brengen om regionale 
samenwerkingsverbanden goed te doorgronden en hierop tijdig 
invloed uit te kunnen oefenen. Daarvoor is het enerzijds nodig om de 
raad aan de voorkant te informeren over de stand van zaken bij 
complexe regionale opgaven. En anderzijds de raad daarbij in de 
gelegenheid te stellen om aandachtspunten mee te geven aan de 
portefeuillehouder om in de regio te komen tot een optimale 
oplossing. In het coördinatieteam worden geen besluiten genomen en 
het is geen formeel overleg. Het is een aanvulling op de reguliere 
vergadermomenten van de raad. Daar vinden de politieke 
afwegingen plaats. Het team bestaat uit raadsleden Bolsius en Van 
der Velden, burgemeester Delhez, griffier Wasser en een ambtenaar. 
Vanwege corona is het team nog niet bij elkaar gekomen. 

MD Griffie  

Motie 
Woonlasten 25 
procent 

10-11-2020   JR A&O  

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-BPV-CDA-D66-SV-Lokaal-Liberaal-19065-GVVP-Sondervick-29102019-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-BPV-CDA-D66-SV-Lokaal-Liberaal-19065-GVVP-Sondervick-29102019-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/29-oktober/19:30
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2-VVD-CDA-PvdA-Motie-AB12112019-Vieren-100-jarigen-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2-VVD-CDA-PvdA-Motie-AB12112019-Vieren-100-jarigen-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/12-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk50-I-Informatienota-Jubileumprogramma-Veldhoven100-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk50-I-Informatienota-Jubileumprogramma-Veldhoven100-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk50-I-Informatienota-Jubileumprogramma-Veldhoven100-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/20-wk50-I-Informatienota-Jubileumprogramma-Veldhoven100-met-bijlage.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/3-VVD-CDA-PvdA-Motie-AB12112019-Straatnamen-100-jarig-bestaan-Veldhoven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/3-VVD-CDA-PvdA-Motie-AB12112019-Straatnamen-100-jarig-bestaan-Veldhoven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/3-VVD-CDA-PvdA-Motie-AB12112019-Straatnamen-100-jarig-bestaan-Veldhoven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/3-VVD-CDA-PvdA-Motie-AB12112019-Straatnamen-100-jarig-bestaan-Veldhoven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/12-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/5-GBV-VVD-PvdA-Motie-AB12112019-Voorkoming-bijzetten-grof-huisvuil-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/5-GBV-VVD-PvdA-Motie-AB12112019-Voorkoming-bijzetten-grof-huisvuil-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/12-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/11-VSA-VVD-SV-CDA-BPV-LL-Motie-AB12112019-Rattenoverlast-aanpakken-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/11-VSA-VVD-SV-CDA-BPV-LL-Motie-AB12112019-Rattenoverlast-aanpakken-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/12-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/13-CDA-VVD-GBV-Motie-AB12112019-Rol-raad-gemeenschappelijke-regelingen-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/13-CDA-VVD-GBV-Motie-AB12112019-Rol-raad-gemeenschappelijke-regelingen-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/13-CDA-VVD-GBV-Motie-AB12112019-Rol-raad-gemeenschappelijke-regelingen-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/13-CDA-VVD-GBV-Motie-AB12112019-Rol-raad-gemeenschappelijke-regelingen-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2019/12-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/1-VVD-SV-Motie-Woonlasten-25-procent-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/1-VVD-SV-Motie-Woonlasten-25-procent-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/1-VVD-SV-Motie-Woonlasten-25-procent-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
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Motie Slanke 
overheid 

10-11-2020   MD A&O  

Motie AED 10-11-2020 Uitvoeren Kan naar verwachting niet eerder dan Q1 worden opgepakt. Dit 
wordt langs de weg van communicatie uitgevoerd. 

MvD R&O Q1 2021 

Motie 
Geurkaarten 

10-11-2020 Informeren Het voornemen is om hierover een raadsinformatieavond te 
organiseren.  

MD M&O Q2 2021 

Motie fietspad 
Vogelzang 

10-11-2020 Besluiten Medio 2021 college; Q4 raad. HvdL B&R Q4 2021 

Motie 
Rattenvanger 

10-11-2020 Besluiten Activiteiten afgerond november 2021. Voortgang melden bij BURAP 
en Kadernota 2020. 

HvdL B&R Q4 2021 

Motie 
duurzame 
energie 
bedrijven 

10-11-2020  Ondernemers stimuleren is al afgedaan. Andere onderdeel wordt 
medio 2021 afgehandeld. 

JR R&O Q2 2021 

Motie 
hemelwater-
afvoer 

10-11-2020 Mogelijk besluiten Activiteiten lopen van jan-dec 2021. College besluitvorming eind 
2021, mogelijk raadsvoorstel afhankelijk van keuzes zal geld 
beschikbaar gesteld moeten worden voor mogelijke 
stimuleringsmaatregelen. 

JR R&O Q4 2021 

Motie woon-
ruimtetekort 

10-11-2020  Activiteiten lopen van jan 2021 – dec 2022. AvdO R&O Q4 2022 

 
  

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2-VVD-CDA-BPV-Motie-Slanke-overheid-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2-VVD-CDA-BPV-Motie-Slanke-overheid-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/3-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-Motie-AED-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/5-GBV-VVD-Motie-Geurkaarten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/5-GBV-VVD-Motie-Geurkaarten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/6-GBV-CDA-Motie-Fietspad-Vogelzang-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/6-GBV-CDA-Motie-Fietspad-Vogelzang-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/17-CDA-VVD-GBV-VSA-Motie-Rattenvanger-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/17-CDA-VVD-GBV-VSA-Motie-Rattenvanger-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/18-PvdA-VVD-GBV-SV-CDA-D66-Motie-Duurzame-energie-bedrijfsruimten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/18-PvdA-VVD-GBV-SV-CDA-D66-Motie-Duurzame-energie-bedrijfsruimten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/18-PvdA-VVD-GBV-SV-CDA-D66-Motie-Duurzame-energie-bedrijfsruimten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/18-PvdA-VVD-GBV-SV-CDA-D66-Motie-Duurzame-energie-bedrijfsruimten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-PvdA-VVD-CDA-Motie-Hemelwaterafvoer-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-PvdA-VVD-CDA-Motie-Hemelwaterafvoer-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-PvdA-VVD-CDA-Motie-Hemelwaterafvoer-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/30-LL-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-Motie-Woonruimtetekort-in-Veldhoven-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/30-LL-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-Motie-Woonruimtetekort-in-Veldhoven-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/10-november/10:00
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4 Algemene Beschouwingen 
 
De Algemene Beschouwingen ten behoeve van de Programmabegroting 2022-2025 vinden plaats op 2, 8 en 9 november. Een nadere 
planning volgt in de loop van 2021. 
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5 Vergaderschema 2021 
Ten behoeve van het totaaloverzicht hierbij het vergaderschema 2021: 
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6 Overige bijeenkomsten raad 
 
Fractie uur 2021 
 
Datum Onderwerp 
2 februari 2021 RES 1.0 
23 maart 2021 Kadernota VRBZO 
26 april 2021 Update Corona 
29 juni 2021 Programmeringsafspraken Werklocaties SGE 
7 september 2021  
23 november 2021  

 
 
Overig 

♦ Informatiebijeenkomsten fractiespecialisten sociaal domein: 19 mei en 29 september. 
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