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1 Besluitvormingscycli 2022 
Nog te plannen: 
 
Evaluatie vuurwerkbeleid Q1/Q2 2022  MD M&O 
Regionale (SGE) 
detailhandelsstructuurvisie 

Eind 2022  VvW R&O 

Lokale detailhandelstructuurvisie Eind 2022  VvW R&O 
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Q2 Cyclus 3 – Besluitvorming 10 mei 
 
Oordeelsvormend   19 april 
Besluitvormend   10 mei 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Zienswijzen begrotingen 2023 
Gemeenschappelijke Regelingen 

  JR A&O 

1e Bestuursrapportage 2022 Geen behandeling in 
oordeelsraad 

 JR A&O 

Begraafplaatsverordening   HvdL B&R 
Procesvoorstel fietsverbinding Zilverackers-
Citycentrum 

  AvdO B&R 

Reglement van orde en overige regelingen 
van de gemeenteraad 

Een adviesdocument van de 
vorige raad voor de nieuwe 
raad vormt een basis 

 MD Griffie 

Bestemmingsplan Banstraat  Dit plan stond gepland in cyclus 7 2021. Vanwege vertraging aan de 
zijde van initiatiefnemer is dit doorgeschoven.  

AvdO  R&O  

Bestemmingsplan Vilderstraat  Dit plan stond gepland in cyclus 1 2022. Er was meer tijd nodig om 
het voorontwerp om te zetten in een ontwerpbestemmingsplan. 

AvdO R&O 

Vaststellen geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart (incl. PFAS) en nota 
bodembeheer (incl. PFAS) 

 Dit onderwerp stond gepland in cyclus 2 2022. Vanwege vervallen 
van die cyclus is dit doorgeschoven. 

 M&O 

Vaststellen regiovisie ‘Norm voor 
Opdrachtgeverschap’ 

 Dit onderwerp is vanuit de regionale samenwerking voorbereid en de 
afspraak is om het in dezelfde periode ter besluitvorming voor te 
leggen aan alle betrokken gemeenteraden.  

MvD 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 
 



Raadsplanning 2022 – versie d.d. 24-02-2022    
 

4 / 15 

 
Q2 Cyclus 4 – Besluitvorming 14 juni 
 
Oordeelsvormend   24 mei 
Besluitvormend   14 juni 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Actualisatie financiële beleidsnota’s Ook actualiseren 

rechtmatigheidsverordening 
Planning onder voorbehoud. Dit onderwerp kan nog verschuiven 
naar het laatste kwartaal van 2022. 

JR AenO 

Kadernota 2023   JR AenO 
Bestemmingsplan De Run 5614   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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Q3 Cyclus 5 – Besluitvorming 12 juli 
 
Oordeelsvormend   28 juni 
Besluitvormend   12 juli 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Bestemmingsplan Kempenbaan-De Plank   AvdO R&O 

Vaststelling Jaarrekening 2021   JR 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 6 – Besluitvorming 4 oktober 
 
Oordeelsvormend   13 september 
Besluitvormend   4 oktober 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
2e bestuursrapportage 2022   JR AenO 

Bestemmingsplan Djept   HvdL R&O 
Bestemmingsplan Nieuwstraat 15-19   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Hoogeind (ongenummerd)   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Heers ong. (naast nr. 30)   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Berg 43A   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Grenswal 16 en 18   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Zandoerle 40 / Zandoerleseweg 
55-57 

  AvdO R&O 

Toekomstbeeld Mobiliteit MRE  Afhankelijk van proces in MRE, kan ook cyclus later 
worden 

AvdO R&O 

Regionale mestbewerkingslocaties  Afhankelijk van proces in MRE, kan ook cyclus later 
worden 

AvdO R&O 

Woonvisie  Onder voorbehoud invulling participatie HvdL 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 7 – Besluitvorming 20 december 
 
Oordeelsvormend   29 november 
Besluitvormend   20 december 
 
Onderwerp Toelichting Proces/voortgang POHO Afdeling 
Wijziging APV   MD M&O 

3e bestuursrapportage 2022   JR A&O 
Bestemmingsplan Kruisstraat 114b-116   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Peter Zuidlaan-Julianastraat   AvdO R&O 
Bestemmingsplan Habraken, zuidwesthoek 
Oersebaan-Vooraard 

  AvdO R&O 

Bestemmingsplan St. Janstraat 66   AvdO R&O 
Actualisering kadernota grondbeleid   JR A&O 
Bestemmingsplan Zandoerleseweg naast nr. 
22 

  AvdO R&O 

Bestemmingsplan Heikantsebaan Gelet op petitie rekening 
houden met veel zienswijzen en 
mogelijke vertraging 

 AvdO R&O 

Afwegingskader grondgebonden opwek 
duurzame elektriciteit 

afhankelijk van besluitvorming 
raad cyclus 1 2022 over 
beleidskader elektriciteit 
(wel/geen zonneweides in het 
buitengebied). In het geval dat 
dit een integraal omgevingsplan 
buitengebied zou kunnen 
worden kan t.z.t. van deze 
planning worden afgeweken. 

 JR R&O 

Samenwerkingsakkoord 2023-2026 MRE   MD A&O 
Werkprogramma 2023 MRE   MD A&O 
Samenwerkingsagenda SGE   MD R&O 
Nota gezondheidsbeleid  Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 3. Het is 

doorgeschoven vanwege prioriteit project Opvang 
Statushouders. 

  

Inclusieagenda  Dit onderwerp stond gepland voor cyclus 3. Het is 
doorgeschoven vanwege prioriteit project Opvang 
Statushouders. 

  

  

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 
11 januari Beeldvorming wordt gewijzigd in vragenuurtje over Beleidskader 

hernieuwbare energieopwekking en vragenhalfuur over de 
Omgevingswet. 

R&O 

17 mei Participatiebeleid A&O 
21 juni Woonvisie R&O 
5 juli   
6 september   
11 oktober   
6 december   

 
 
Te plannen in 2022: 
♦ Eenzaamheid 
♦ Wijken/Woonservicezones/Exploitatie gemeenschapshuizen  
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3 Openstaande moties 
 
Onderstaand een overzicht van de openstaande, aangenomen moties: 
 
Onderwerp 
met link 

Bron Behandel-
wijze 

Voortgangsinformatie POHO Afde-
ling 

Beoogde 
datum 
afdoening 

Motie 
wijkaanpak 

13-11-2018 Besluiten 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 Medio 2022 

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 Eind 2022 

Motie 
gebiedsontwik
keling centrum 

02-07-2019 Besluiten Met de vaststelling van de kaders voor het Citycentrum in februari 2022 is 
de motie afgehandeld. 
 

AvdO R&O Q3 2021 

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, 

AvdO B&R  

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
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
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zoals deze in het GVVP opgenomen is, dan zal dit naar voren komen bij de 
planvorming voor grootschalige werkzaamheden. 

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 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 
Woonlasten 25 
procent 

10-11-2020   JR A&O  

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 In de week van de veiligheid wordt aandacht geschonken aan de geurkaart. 
De week van de veiligheid is Van 11 tot en met 17 oktober 2021. 

MD M&O Q3 2021 

Motie fietspad 
Vogelzang 

10-11-2020 Besluiten Medio 2021 college; Q4 raad. 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 Q3 2021 

Motie woon-
ruimtetekort 

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

Motie Krans-
ackerdorp 

21-4-2021   HvdL R&O  

Motie 
communicatie 
ruimtelijke 
initiatieven 

13-07-2021   MvD AenO  

Motie extra 
middelen 
jeugdzorg 

13-07-2021  Afweging vindt plaats bij de begrotingsbehandelingen. Een 
uitvoeringsprogramma van een in samenspraak opgestelde Kadernota voor 
jeugd opstellen voor de begrotingsbehandelingen is niet haalbaar. 

MvD R&O Q4 2021 

Cijfers bij 
meetindicatore
n 

09-11-2021   JR AenO  

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/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
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/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/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
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/AANGENOMEN-Motie-GBV-VVD-Kransackerdorp-20-april-2021-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/AANGENOMEN-Motie-GBV-VVD-Kransackerdorp-20-april-2021-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/21-april/19:30
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-Optimaliseren-communicatie-ruimtelijke-initiatieven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-Optimaliseren-communicatie-ruimtelijke-initiatieven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-Optimaliseren-communicatie-ruimtelijke-initiatieven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-Optimaliseren-communicatie-ruimtelijke-initiatieven.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/13-juli/19:30
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-GBV-VVD-SV-D66-PvdA-Extra-geld-jeugd-via-het-Rijk-aangenomen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-GBV-VVD-SV-D66-PvdA-Extra-geld-jeugd-via-het-Rijk-aangenomen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-GBV-VVD-SV-D66-PvdA-Extra-geld-jeugd-via-het-Rijk-aangenomen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/13-juli/19:30
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/23-Motie-BPV-VVD-GBV-VSA-CDA-D66-LL-Cijfers-bij-meetindicatoren-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-D.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/23-Motie-BPV-VVD-GBV-VSA-CDA-D66-LL-Cijfers-bij-meetindicatoren-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-D.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/23-Motie-BPV-VVD-GBV-VSA-CDA-D66-LL-Cijfers-bij-meetindicatoren-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-D.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/09-november/10:00
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Rien Luijkx 
Klare Taal 
Bokaal 

09-11-2021      

Groenbeheer 
biodiversiteit 

09-11-2021   HvdL BenR  

Ondersteuning 
evenementen 

09-11-2021      

Ontwikkellocat
ie Heistraat-
Zoom 

21-12-2021   AvdO R&O  

  

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-Motie-D66-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-BPV-LL-Rien-Luijkx-Klare-Taal-Bokaal-09112021-UNANIEM.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-Motie-D66-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-BPV-LL-Rien-Luijkx-Klare-Taal-Bokaal-09112021-UNANIEM.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-Motie-D66-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-BPV-LL-Rien-Luijkx-Klare-Taal-Bokaal-09112021-UNANIEM.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/09-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/11-Motie-VSA-D66-BPV-LL-Groenbeheer-biodiversiteit-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/11-Motie-VSA-D66-BPV-LL-Groenbeheer-biodiversiteit-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/09-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/6-Motie-GBV-VVD-PvdA-BPV-Ondersteuning-evenementen-09112021-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/6-Motie-GBV-VVD-PvdA-BPV-Ondersteuning-evenementen-09112021-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/09-november/10:00
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-inzake-Heistraat-Zoom-21122021-UNANIEM-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-inzake-Heistraat-Zoom-21122021-UNANIEM-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-inzake-Heistraat-Zoom-21122021-UNANIEM-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2021/21-december/19:30
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4 Gemeenteraadsverkiezingen 
Gemeenteraadsverkiezingen   16 maart 2022 
Uitslag       18 maart 2022 
Besluitvormende raadsvergadering   22 maart 2022 
Afscheid vertrekkende raads- en steunfractieleden 
Besluitvormende raadsvergadering   24 maart 2022 
Toelating raadsleden 
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5 Algemene Beschouwingen 
2021 
De Algemene Beschouwingen ten behoeve van de Programmabegroting 2022-2025 hebben plaatsgevonden op 8 en 9 november.  
De inspreekavond op 2 november 2021 is geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen. 
 
Tijdens de Algemene Beschouwingen 2021 zijn de volgende toezeggingen gedaan: 
Toezegging POHO Status 
In het 1e kwartaal van 2022 komt het college met meer informatie over de digitale agenda. Er komt van het college net 
voor de verkiezingen een overdrachtsdocument. 
(naar aanleiding van aangehouden motie D66) 

MD  

Er komt een inlegvel met errata over high impact crimes incidenten (1,71 per 1000 inwoners i.p.v. 2,6 per 1000 inwoners) 
bij de Programmabegroting 2022-2025 

JR  

Er wordt bestuurlijk aandacht gevraagd bij de bij Veldwijzer betrokken instellingen voor de communicatie en er zal extra 
inzet komen via de gemeentelijke communicatiekanalen. 
(naar aanleiding van ingetrokken motie GBV) 

MvD  

De al voorgestelde acties inzake rattenoverlast (bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten op locatie en voorlichting via de 
media) worden uitgevoerd. Het moment waarop is afhankelijk van de coronamaatregelen.  
(naar aanleiding van ingetrokken motie VSA) 

HvdL  

De raad wordt geïnformeerd over geluidsnormen evenementen als dat opportuun is. 
(naar aanleiding van ingetrokken motie PvdA) 

AvdO  

Vanuit de portefeuillehouder wordt een overleg met alle ketenpartners in het kader van het armoedebeleid en minimabeleid 
samen met een aantal ervaringsdeskundigen (in VAT) geïnitieerd. Er zal een bijeenkomst met genoemden gepland worden 
en de uitkomsten worden teruggekoppeld aan de raad voor de Kadernota. En er is een voorstel om een afstudeeronderzoek 
te laten uitvoeren waarin wordt onderzocht wat het effect is van het minimabeleid. 
(naar aanleiding van ingetrokken motie PvdA) 

MvD  

Spoor 1 inzake de Tijdelijke kaders participatie wordt in Q1 2022 geëvalueerd en vervolgens wordt de raad hierover 
geïnformeerd. Spoor 2 (samenspraak) start in de 1e helft van 2022 en de raad wordt hierbij betrokken. 
(naar aanleiding van ingetrokken motie VSA) 

MvD  

 
 
 
2022 
De Algemene Beschouwingen ten behoeve van de Programmabegroting 2023-2026 vinden plaats op 1, 7 en 8 november.  
 
  

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/15-Amendement-D66-VSA-BPV-LL-Digitale-agenda-09112021-AANGEHOUDEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/7-Motie-GBV-SV-PvdA-BPV-Veldwijzer-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/8-Motie-VSA-CDA-D66-BPV-LL-Aanhoudende-rattenoverlast-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/12-Motie-PvdA-Evenementenbeleid-09112021-INGETROKKEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/13-Motie-PvdA-GBV-BPV-Minimaregeling-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/28-Motie-VSA-SV-BPV-LL-Versterken-positie-wijken-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
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6 Vergaderschema 
2022 
 
 

 
 

  



Raadsplanning 2022 – versie d.d. 24-02-2022    
 

15 / 15 

7 Overige bijeenkomsten raad 
 
Fractie uur 2022 
 
Datum Onderwerp 
1 februari 2022 Woonvisie 
15 februari 2022 Routekaart 
8 maart 2022 Overdrachtsdocument 
3 mei 2022  
7 juni 2022  
12 juli 2022  
27 september 2022  
13 december 2022  

 
Overig 
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