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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 2020-Burap I
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 2019

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 2021 / Kadernota 2021

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 2020-Burap II
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 2020-Burap III
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 2021-2024
In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven de 

komende jaren.
Het vaststellen van de belastingtarieven maakt hier onderdeel van uit.

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

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 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

De omgekeerde verordening en toets in het sociaal domein

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2019 besloten dat er binnen het Sociaal Domein gewerkt gaat 

worden volgens de ‘omgekeerde toets’ en vanuit één ‘omgekeerde verordening’. De ‘omgekeerde toets’ is een nieuwe 

methodiek die werkers in het sociaal domein helpt om maatwerk te kunnen leveren. Het is een hele andere manier van 

kijken, waarbij niet de bepalingen van de wetten voorop staan, maar de maatwerkoplossing, zoals door de wet is bedoeld. 

De ‘omgekeerde verordening’ sluit aan bij deze nieuwe manier van werken. De verordening bundelt een aantal gemeentelijke 

verordeningen in het sociaal domein en regelt de manier waarop de gemeente dit uitvoert. Niet langer zijn de regels leidend, 

maar de hulpvraag van de inwoner.

De raad is hierover geinformeerd op 3 september 2019 in een beeldvormende 

raadsvergadering

Vast te stellen Verordening naamgeving en nummering (adressen)

R&O 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 Verlenen krediet Kempenbaan-West

Momenteel is er voldoende financien beschikbaar om de opdracht te gunnen. 

Dientengevolge is er geen kredietaanvraag benodigd en kan het onderwerp van 

de raadsplanning worden verwijderd.

JZ Vaststellen Verordening commissie Bezwaarschriften

Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening Stimuleringslening 

‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’ en ‘Asbestsanering’ gemeente 

Veldhoven 2020

direct besluitvorming vanwege minimale wijziging.

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. In nov/dec wordt een vernieuwde urgentieregeling voor de komende vier jaar, in 

samenwerking met het SGE, vastgesteld. Op 31 december 2019 loopt de Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 af. 

De Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023 zal de samenwerking met het SGE volgens de Samenwerkingsagenda 2018-

2025 voor het Stedelijk Gebied Eindhoven voortzetten, omdat dezelfde verordening aan de negen gemeenteraden wordt 

voorgelegd. Daarnaast biedt deze verordening de mogelijkheid om als uniforme urgentieregeling in het SGE een vangnet te 

bieden voor mensen in schrijnende situaties die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien.

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.

Onderwerp komt niet per raadsvoorstel in de raadsvergadering. De raad wordt 

over de uitkomst van de evaluatie per informatienota in 2019 geinformeerd.

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

onduidelijk. Planning wordt Q1 2019

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.

Het onderwerp komt niet per raadsvoorstel naar de raad, maar via een 

informatienota. Wordt daarmee verwijderd van de raadsplanning.

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.

De raad is per informatienota op 3 december geinformeerd over het proces. Is 

geagendeerd voor eerste cyclus 2020

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. 

Indienen zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen (VRBZO, ODZOB, MRE, 

GGD)

Beheerplannen Openbare Ruimte Beheerplannen met betrekking tot Wegen, groen, openbare verlichting, etc. worden eens per 4 jaar opgesteld. 
Mogelijk is het mogelijk.  Beeldvorming nader te bepalen met betrekking tot 

24/5/2020

R&O Veldhovense Energie Strategie (VES)
In de planning wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij het vaststellen van de 

omgevingsvisie.

R&O Regionale Energietransitie (RES)

In jun/juli 2019 is een startnotitie en procesvoorstel aan de raad voorgelegd. 

De startnotitie komt voort uit het MRE. Okt 2019: De RES moet in juni 2020 

gereed zijn en zal dan aan het nationaal programma RES (NPRES) aangeleverd 

worden. Het NPRES en het Plan bureau voor de leefomgeving zullen de RES-en 

van de verschillende regio’s vervolgens beoordelen en hun bevindingen weer 

aan de regio’s aanleveren. De regio’s gaan hier vervolgens weer mee aan de 

slag en leveren in maart 2021 de RES 1.0 op. Vervolgens zal de RES iedere 2 

jaar geactualiseerd gaan worden. De concept RES wordt naast de provincie en 

het waterschapbestuur alleen ter vaststelling aan de colleges van de 21 MRE 

gemeenten voorgelegd. De concept RES zal dus niet ter vaststelling aan de raad 

worden aangeboden. Dit zal wel gebeuren met de RES 1.0. 

R&O Plan voor aanpak Afval

Wijzigen Parkeerverordening en Reclamebelastingverordening 
naar aanleiding van gewijzigd parkeerbeleid ten behoeve van aantrekkelijkheid Citycentrum. Zie besluit 17 december 2019 

inzake advies Review Panel

Planning nader te bepalen. Naar verwachtin voorafgaand aan het zomerreces 

2020.

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 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. In q1 2020 komt het uitwerkingsprogramma ter 

aststelling naar de raad. Hierover is de raad per informatienota geinformeerd.

R&O Bestemmingsplan Zandven-West 

Verplaatst van nov/dec naar jan/feb 2019 en mrt/apr 2019. De planning is 

vertraagd omdat de waterparagraaf in samenspraak met het waterschap moet 

worden aangepast naar aanleiding van een zienswijze door het waterschap. 

R&O Bestemmingsplan Heers 27 en ong

R&O Bestemmingsplan Waterberging De Run 

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. De procedure van dit bestemmingsplan is gestopt en mag 

daarom van de raadsplanning afgehaald worden.

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. Afhankelijk van de procedures en onderzoeken 

kan het bestemmingsplan in 2020 ter inzage worden gelegd. Planning nader te 

bepalen.

R&O Bestemmingsplan Blaarthemseweg  83

Oorspronkelijke datum: okt 2019. Het bestemmingsplan wordt dit jaar niet 

meer vastgesteld omdat de anterieure overeenkomst nog niet is getekend. 

Planning nader te bepalen.

R&O Bestemmingsplan Zilverackers, Kransakkerdorp 

R&O Bestemmingsplan Eindhovensebaan

Het bestemmingsplan is vooralsnog opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Zilverackers, Kransakkerdorp’. Het is nog niet duidelijk of hiervoor een apart 

bestemmingsplan wordt opgesteld. Dit is wel het streven. 

R&O Bestemmingsplan Slot-Oost actualisatie bestemmingsplan

vanwege onderhandelingen met de marktpartij en omdat het stedenbouwkundig 

plan nog niet definitief is, is de bestemmingsplanprocedure nog niet opgestart. 

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 8-11 15-11 29-11 x 10-1 x 31-1 28-2 x 20-3 3-4 24-4 29-5 x 19-6 x x 14-8 x 4-9 19-9 x 9-10 25-9 25-9 6-11 x 27-11

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
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