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Afd Onderwerp Toelichting / Aanvullende info Proces / Voortgang

Grif Raadsbarbecue Laatste donderdag voorafgaand aan het zomerreces

Grif Raadsuitje Laatste zaterdag van het zomerreces

Grif Begrotingsdiner In de avond na de Algemene Beschouwingen (Begrotingsbehandeling)

A&O 2019 - Kwarap 1
De kwartaalrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan in het 1e kwartaal ten opzichte van de 

begroting
Jan-maart > eind april gereed; Rechtstreeks naar besluitvormende raad

A&O Jaarstukken 2018

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt enerzijds verantwoording afgelegd door 

het college (wat hebben we gedaan) en anderzijds de controle op de uitvoering door de raad. De jaarrekening bestaat uit de 

balans en de programmarekening.

A&O Voorjaarsnota 2020 / Kadernota 2020

De Voorjaarsnota geeft weer hoe het gaat met de lopende begroting van de gemeente. In de voorjaarsnota staan de kaders van 

het beleid voor het komende jaar, inclusief de nieuwe beleidswensen. Zo stippelt de raad de hoofdkoers uit voor de begroting en 

de meerjarenraming. 

De Voorjaarsnota verschijnt halverwege het lopende begrotingsjaar.

A&O 2019 - Kwarap 2
De kwartaalrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan in het 2e kwartaal ten opzichte van de 

begroting
Apr - Jun > eind juli gereed. Rechtstreeks naar besluitvormende raad

A&O 2019 - Kwarap 3
De kwartaalrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan in het 3e kwartaal ten opzichte van de 

begroting
Jul - okt > eind nov gereed. Rechtstreeks naar besluitvormende raad

A&O Programmabegroting 2020-2024
In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven de 

komende jaren.
behandelingsvoorstel volgt. Indien AB op 1 dag, dan 13-11-2017

A&O Interim Jaarverslag informeren over het jaarrekeningresultaat (vóór accountantscontrole)

A&O 2019 - Kwarap 4
De kwartaalrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan in het 4e kwartaal ten opzichte van de 

begroting

De 4e kwarap vervalt en wordt vervangen door een interim jaarbericht aan de 

raad op 1 maart 2020

A&O
Invoeren nieuwe lokale regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 

Veldhoven

R&O Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum-west

R&O Subsidiering / In stand houden Theater De Schalm

R&O Exploitatielasten Zwemsport

R&O
Vaststellen Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening gemeente 

Veldhoven 2019

R&O
Vaststellen van de verordening Starterslening en de verordening 

Stimuleringslening

Er is een voorstel uitgewerkt als toevoeging op de uitwerking van de woonvisie, waarin de mogelijkheden voor starters - mede als 

gevolg van de aangenomen motie tijdens de Algemene Beschouwingen op 13 november 2018 - nader is uitgewerkt (blz 59, 

Programmabegroting 2019). Daarin worden eveneens de mogelijkheden van de duurzaamheidslening, blijverslening en 

asbestsaneringslening bekeken. Dit voorstel is op 2 juli aangenomen. Naar aanleiding hiervan dienen verordeningen in de raad 

ter besluitvorming worden voorgelegd.

Bij de Begrotingsbehandeling 2019-2022 op 13 november 2018 heeft de raad met 

betrekking tot de huisvestingsproblematiek voor starters een motie aangenomen 

inzake Startersleningen en andere financiele ondersteuningsmogelijkheden.  Op 2 

juli heeft de raad het voorstel hieromtrent aangenomen, waarna nu verordeningen 

worden uitgewerkt en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

R&O Uitwerking maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run

De intentieovereenkomst Bereikbaarheidsmaatregelenpakket De Run die eind 2018 is getekend is omgezet in een 

samenwerkingsovereenkomst. Hierbij is het pakket aan maatregelen verder uitgewerkt met een financiële onderbouwing van de 

bijdrage van alle betrokken partijen. Met deze adviesnota wordt een meerjarige doorkijk gemaakt naar de financiële 

consequenties en wordt voorgesteld om budget beschikbaar te stellen.

B&R Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

In 2007 heeft de gemeenteraad het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Dit plan geeft richting aan het verkeersbeleid in 

Veldhoven. Door nieuwe ontwikkelingen en doordat Veldhoven de afgelopen jaren sterk is veranderd door de uitvoering van 

diverse infrastructurele projecten, is het belangrijk het verkeersbeleid te actualiseren. Het VCP 2007 wordt geactualiseerd naar 

een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat modulair wordt opgebouwd. 

Na de evaluatie van het VCP is een Samenspraakvoorstel aan de raad voorgelegd 

(mei 2017), waarna gestart is met het op te stellen Gemeentelijke Verkeers en 

Vervoersplan. Op 11 april 2017 vond een beeldvormende raadsavond plaats. Zie 

ook informatienota 14-12-2016 . In december 2017 diende het GVVP te worden 

vastgesteld. Planning Q4 2017 wordt niet gehaald door vertraging in zomer van 

2017. Q1 2018 ook niet mogelijk in verband met terinzagelegging, daardoor mei 

2018. Verplaatsing naar juni/juli 2018, vanwege herziening financiele paragraaf. 

Bovendien wordt er een extra beeldvormende bijeenkomst gepland op 15 mei 

2018. Na behandeling in oordeelsvormende raadsvergadering op 12 juni wordt het 

stuk door het college van B&W teruggetrokken. Op een nader te bepalen moment 

zal het GVVP opnieuw op de raadsagenda komen. In de brief aan H. Bakkers op 

11/9/2018 wordt aangegeven dat het gewijzigde GVVP in begin 2019 aan de raad 

wordt voorgelegd. In de informatienota 'Maatregelenpakket De Run' van 12 

december 2018 is aangekondigd dat jan/feb 2019 niet haalbaar is als gevolg van 

het maatregelenpakket en dat "het GVVP wordt daarom later aan de raad 

aangeboden". Op 14 juni wordt ambtelijk aangegeven dat er verplaatsing 

plaatsvindt naar jun/jul 2019. De behandeling van het maatregelenpakket in de 

gemeenteraad van 29 januari, en de daaropvolgende procesbrief van het college, 

heeft ertoe geleid dat de behandeling van het GVVP is verplaatst van Q2 naar Q3 

2019 met eerst beeldvorming (18 juni), daarna oordeelsvorming (23 augustus) en 

besluitvorming (17 september)

R&O Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs (IHP)

Om de visie en duidelijke kaders voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting te bepalen wordt gewerkt aan een integraal 

huisvestingsplan onderwijs (IHP). Deze wordt in 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd (blz 36 

Programmabegroting 2019)

De planning van juni/juli bleek  te optimistisch. Het doel is samen met de 

besturen van het onderwijs en kinderopvang te komen tot een gedragen IHP. Op 

dit moment vinden de gesprekken hierover nog volop plaats. 

B&R Herijken parkeerbeleid / Aantrekkelijkheid Citycentrum
Betaald parkeren wordt herijkt om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming van leegstand. Uitvoeren 

onderzoek naar mogelijkheden en uiteindelijke oplossingsrichting kiezen in 2019 (blz 18 + 70 Programmabegorting 2019)

Een extra beeldvormende raadsavond werd georganiseerd op 15 april om de raad 

te informeren over proces en stand van zaken rondom het traject om het 

cityCentrum aantrekkelijker te maken. Na samenspraaktraject opnieuw B-O-B. 

10072019 Planning wordt niet gehaald en loopt vertraging op. Besluitvorming in 

december. Extra beeldvorming op maandag 28/10

R&O Vaststellen Rol van de raad in nota schuldhulpverlening
In 2019 dient er een nieuwe nota schuldhulpverlening te worden vastgesteld door de raad. Om te komen tot deze nota is er een 

samenspraakproces opgesteld. Daarbij wordt nader ingezet op het voorkomen en bestrijden van (problematische) schulden.

Op 2 april heeft de raad het plan van aanpak om te komen tot de nota 

schuldhulpverlening vastgesteld. Daarbij is ook de rol van de raad in het prces 

vastgesteld. Op 16 april wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de raad 

input kan leveren voor de nota. 09072019: Planning is vertraagd. verplaatsing van 

okt naar dec 2019. Procesvoorstel is vastgesteld op 2 april 2019 waarna 

samenspraaktraject is gestart. Besluitvorming over nota in dec 2019

R&O Regionale Energietransitie/Energiestrategie Veldhoven (RES)

In Q4 2019 dient de Regionale energiestrategie (RES) te worden vastgesteld. In 

apr/mei 2019 wordt daartoe een startnotitie en procesvoorstel aan de raad 

voorgelegd. De startnotitie komt voort uit het MRE. 08042019 De MRE startnotitie 

RES is ambtelijk te laat ontvangen om deze in de raadscyclus van april/mei klaar 

te kunnen maken. Besluitvorming vond plaats op 2 juli 2019

R&O Verlenen krediet Kempenbaan-West Op 19 november wordt de raad in een fractie-uurtje geinformeerd.

R&O Verlenen krediet woningbouwversnelling

De Woondeal die met de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven is overeengekomen vraagt om een 

woningbouwversnelling. Om deze woningbouwversnelling in Veldhoven mogelijk te maken van 200 naar 400 woningen wordt een 

plan van aanpak opgesteld. Extra personele capaciteit is benodigd om de woningbouwversnelling te realiseren.

R&O Evaluatie en doorontwikkeling van de samenwerking culturele instellingen

De samenwerking tussen de professionele culturele instellingen is vastgelegd in de budgetafspraken met individuele instellingen. 

In 2019 zal voor het eerst evaluatie van de stand van zaken van deze samenwerking plaatsvinden en doorontwikkeling op 

tactisch, strategisch en operationeel niveau worden geadviseerd.

R&O Vaststellen Huisvestingsverordening 2020
De Huisvestingsverordening 2020 vervangt de Urgentieverordening 2016. De oude regeling loopt per 31-12-2016 af. De nieuwe 

moet per 1-1-2020 ingaan.

S&B Indienen zienswijze Werkprogramma MRE 2020

A&O Vaststellen Marktverordening
Oorspronkelijke planning augustus/September 2019 is niet gehaald. Planning 

onduidelijk

M&O Actualiseren horecabeleid
Oorspronkelijke planning in juni/juli is niet gehaald. Planning is ongewis. Mogelijk 

wordt het verwerkt in een informatienota in plaats van een raadsvoorstel.

R&O Gebiedsvisie Zwembad
Realisatie van het nieuwe zwembad in het centrumgebied ten zuiden van de sporthal. Het streven is naar realisatie en 

ingebruikneming van het zwembad in 2021. Er komt een gebiedsvisie voor het gebied waar het nieuwe (en oude) zwembad staat.

Habraken: Circulaire bedrijvigheid

Integrale visie detailhandel Kromstraat / actualisatie regionale 

detailhandelstructuurvisie

De regionale detailhandelstructuurvisie wordt geactualiseerd aan de hand van een recent provinciaal koopstromenonderzoek (blz 

32, Programmabagegroting 2019)

R&O Omgevingswet Fase 2 (uitwerking ambities, omgevingsvisie)

blz 59 Programma begroting 2019 :Veldhoven pakt de implementatie van de 

omgevingswet samen op met de gemeenten Best en Waalre. Voor de tweede fase 

wordt een programmaplan opgesteld. 

R&O Uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven 2013-2016 dient te worden geactualiseerd. Onderdelen zijn eerder meegenomen in de 

herijking visie Maatschappelijke Participatie. Een uitvoeringsprogramma dient echter nog door de raad te worden vastgesteld.

Een uitwerkingsprogramma vanuit de GGD komt ter vaststelling naar de raad 

inzake het gezondheidsbeleid. Naar verwachting in de tweede helft van 2019

R&O Bestemmingsplan Zandven-West 
Verplaatst van nov/dec naar jan/feb 2019 en mrt/apr 2019. Inhoudelijke 

beoordeling heeft meer tijd gekost dan voorzien.

R&O Bestemmingsplan Blaarthemseweg  83 Verplaatst van okt 2019 naar september 2019. Verplaatsing terug naar oktober

R&O Bestemmingsplan Oude Kerkstraat 62-64

R&O Bestemmingsplan Bossebaan-burgemeester van Hoofflaan

Vaststellen bestemmingsplan vindt plaats in Q1 2019. 15 mei 2018 vond 

hieromtrent een beeldvormende raadsavond plaats. Verplaatsing van vaststellen 

bestemmingsplan naar Q4 2019. In mei volgt een informatienota over beleid 

rondom hoogbouw

R&O Bestemmingsplan De Run 3112

Door de vele ingediende zienswijzen blijkt okt 2018 niet haalbaar. Planning wordt 

nader bepaald. 07062019 - plan wordt herzien en tzt opnieuw in procedure 

gebracht. Voorlopig geen nieuwe datum voor raad bekend. Planning wordt nader 

bepaald.

R&O Bestemmingsplan Eindhovensebaan
Verplaatst van nov/dec naar jan/feb 2019 en mrt/apr 2019. Ter inzage legging is 

vertraagd.

R&O Bestemmingsplan Slot-Oost actualisatie bestemmingsplan Bestemmingsplan wordt vastgesteld in 2020

R&O / 

WIZ

Actualisatie / Evaluatie Decentralisaties Sociaal Domein (Wmo-beleidsplan, 

Jeugdhulp)

Jaarlijkse bijeenkomst met raad, ambtelijk medewerkers en portefeuillehouders inzake de ontwikkelingen en stand van zaken in 

het Sociaal Domein.

Op 21 mei 2019 is voor fractiespecialisten een bijeenkomst georganiseerd inzake 

het sociaal Domein

Uiterlijke datum aanleveren van raadstukken / 9-aug 16-aug 30-aug 20-sep 11-aug 20-sep 20-sep 8-nov 15-nov 29-nov

Afkortingen
Vergaderdoel: Beeldvorming

Nieuw op planning (onderwerp of datum) t.o.v. vorige versie Raadsplanning Afd. = Afdeling binnen de ambtelijke organisatie Vergaderdoel: Oordeelsvorming

Gewijzigd op planning (onderwerp of datum) t.o.v. vorige versie Raadsplanning Vergaderdoel: Besluitvorming

Raadsplanning nader te bepalen Overige activiteiten Raad

Wordt verwijderd van Raadsplanning

11 juli - 23 

augustus
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RAADSPLANNING 2019 / 2020

Stand van zaken per 01 - 08 - 2019 > DEFINITIEVE VERSIE
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Tijdens de openbaar technische raadsavond iop 11 februari 2019 s een 
gewijzigde planning aan de raad gepresenteerd. 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/agenda/bijlage/40

