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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 bestuursrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan 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 bestuursrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan ten opzichte 
van de begroting Apr - Jun > eind juli gereed. Rechtstreeks naar besluitvormende raad

A&O 2020-Burap III De bestuursrapportage geeft in zicht in de afwijkingen die zich hebben voorgedaan 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)

A&O Vaststellen Marktverordening Actualisatie is benodigd.

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 2019 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. 

R&O Verlenen Krediet Kempenbaan-West Update van het project Kempenbaan-West. Doel van de bijeenkomst is het verstrekken van 
informatie (technisch, juridisch, financieel en procedureel). 

R&O Vaststellen meerjarenfinanciering Brainport 
Eindhoven

R&O Wijzigingen Gemeenschappelijke regelingen GRWRE Voorstel om de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) 
te wijzigen

A&O
Indienen zienswijzen op begrotingen 
Gemeenschappelijke Regelingen (VRBZO, ODZOB, 
MRE, GGD en Ergon)

B&R Aanvraag tegemoetkoming kosten 
explosievenonderzoek

RKC Onderzoek Woonbeleid Jan vd Heuvel zal een toelichting geven op het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie.

RKC Onderzoek ODZOB Jan vd Heuvel zal een toelichting geven op het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie.

RKC Onderzoek Omgevingswet Jan vd Heuvel zal een toelichting geven op het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie.

R&O Regionaal streefbeeld landelijk gebied

M&O Uitwerking motie vuurwerk

A&O Indienen zienswijze RHCe Het RHCe (Regionaal Historisch Centrum eindhoven), onderdeel van de Metropoolregio Eindhoven 
heeft de raden om een zienswijze gevraagd.

R&O Vaststellen Notitie Strategische keuzes 
Omgevingsvisie gemeente Veldhoven Het vaststellen van een strategisch keuzedocument (durffase).

Op 27 augustus vindt er een interactieve bijeenkomst plaats met de raad om het 
strategisch keuzedocument voor te bereiden. Oorspronkelijk zou dit document in 
september aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Vanwege de 
vertraging in het proces als gevolg van de coronacrisis is de verwachting dat het 
document in oktober ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.  De 
haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de input van de raad eind augustus.

RKC Onderzoek Handhaving en Toezicht

B&R Vaststellen Parkeerverordening

Onder voorbehoud op planning voor cyclus oktober.  Het vaststellen van de 
Parkeerverordening zal  niet volgens planning op de agenda voor besluitvorming 
op 22 september op de planning komen. Het is niet zeker dat de cyclus van 
oktober wel haalbaar is.
Reden voor de vertraging: voordat de Parkeerverordening gewijzigd wordt, moet 
een contract met zes stakeholders  worden gesloten. De wijziging van de 
verordening betreft het invoeren van een blauwe zone. De bekostiging van deze 
blauwe zone is afhankelijk van een financiële bijdrage van deze stakeholders. De 
contractvorming loopt momenteel vertraging op en het is niet zeker  wanneer het 
contract gesloten wordt.

R&O 2e Uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt!
Mogelijk wordt dit onderwerp van de raadsplanning afgevoerd. Indien de middelen door de raad 
bij de begroting beschikbaar worden gesteld, betreft het vaststellen van een 
uitvoeringsprogramma een collegebevoegdheid.

De werkzaamheden m.b.t. het uitvoeringsplan zijn als gevolg van de coronacrisis 
enigszins vertraagd (geen bijeenkomsten kunnen plannen met klankborgroep en 
verenigingen) en daarom is de agendering eerder doorgeschoven naar 
september. Nu wordt de agendering verder doorgeschoven, omdat de financiële 
consequenties van dit programma integraal meegewogen worden tijdens de 
begrotingsbehandeling. 

R&O Instellen bedrijfsinvesteringszone CityCentrum
R&O Procesvoorstel Transitievisie Warmte

M&O Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening

R&O Veldhovense Energie Strategie (VES)

In 2020 zal er een begin gemaakt worden met de transitievisie warmte die in 
2021 door de raad vastgesteld wordt. Tijdens de beeldvormende vergadering van 
23 juni zal er stilgestaan worden bij de energiebehoefte en de potenties voor 
opwekking van duurzame elektriciteit in Veldhoven.

R&O Regionale Energietransitie (RES)

In jun/juli 2019 is een startnotitie en procesvoorstel aan de raad voorgelegd. 
Vanwege de coronacrisis zijn de data aangepast. Op 26 mei wordt de concept RES 
door de RES MRE stuurgroep en de portefeuillehouders energie vrijgegeven en 
met de gemeenteraden gedeeld. Deze concept RES wordt ter vaststelling aan de 
colleges van de 21 MRE gemeenten  aangeboden (en aan de provincie en 
waterschap). De colleges hebben tot uiterlijk 31 augustus om de input van de 
raad op te halen en de concept RES vast te stellen. Tijdens de beeldvormende 
vergadering van 23 juni heeft de raad de mogelijkheid om haar reactie op de 
concept RES aan te geven. De concept RES moet uiterlijk 1 oktober 2020 gereed 
zijn en zal dan aan het nationaal programma RES (NPRES) aangeleverd worden. 
Op landelijk niveau worden de RES-en van de verschillende regio’s vervolgens 
beoordeeld. De regio’s gaan hiermee aan de slag en leveren in juni 2021 de RES 
1.0 op. Vervolgens zal de RES iedere 2 jaar geactualiseerd gaan worden.   

R&O Definitieve plan viering Veldhoven 100 Planning december 2020
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RECES Sept Okt Nov

2020
Q1 Q2 Q3

Jan Feb Juni Jul Dec
RAADSPLANNING 2020
Stand van zaken per 6-10-2020 

Fi
n

an
ci

ën
 /

 P
&

C
-c

yc
lu

s
R

aa
d

sa
an

-
g

el
eg

en
h

e 
d

en



Apr Mei Aug

7 28 4 18 14 12 19 15 23 7 9 22 1 8 22 6 13 27 3          
AB

9+10   
AB 24 1 15

11 jul - 23 
aug

RECES Sept Okt NovJan Feb Juni Jul Dec
 

Stand van zaken per 6-10-2020 

R&O Omgevingsvisie De Omgevingsvisie wordt de eerste helft van 2021 aan de raad voorgelegd.

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.

Dit traject wordt naar verwachting eind 2020 opgestart.

R&O Regionale bedrijventerreinenafspraken Zuidoost 
Brabant

Stond gepland voor besluitvorming 15 december 2020. 26 november 2020 wordt 
hier een regionaal besluit over genomen. De behandeling in de raad wordt 
doorgeschoven naar 2021.

R&O Regionale afspraken kantoorlocaties

Besluitvorming stond oorspronkelijk gepland op 7 juli 2020. Het regionale proces 
verloopt trager dan verwacht, mede vanwege de coronacrisis. Stond gepland voor 
besluitvorming 15 december 2020. 26 november wordt hier een regionaal besluit 
over genomen. De behandeling in de raad wordt doorgeschoven naar 2021.

R&O Habraken: Circulaire bedrijvigheid De uitgangspunten voor het circulaire deel van Habraken worden vorm gegeven.
Naar verwachting worden de uitgangspunten in 2021 voorgelegd aan de raad. De 
planning is afhankelijk van de nieuwe regionale afspraken over de programmering 
van bedrijventerreinen, die ook aan de raad wordt voorgelegd.

R&O Actualisering detailhandelstructuurvisie Veldhoven Naar verwachting wordt dit eind 2021 voorgelegd aan de raad.

R&O 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

Er zou een uitwerkingsprogramma inzake het gezondheidsbeleid naar de raad 
komen in het derde kwartaal van 2020. Inmiddels is besloten dat dit via een 
raadsinformatienota aan de raad wordt aangeboden. Het betreft namelijk 
uitvoering en dus een collegebevoegdheid.

M&O Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Planning nader te bepalen. Naar verwachting eind 2020.

R&O Actualisatie Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs De verordening wordt in 2021 geactualiseerd. 

R&O Nota gezondheidsbeleid Deze nota wordt in 2021 aan de raad voorgelegd.
M&O Vuurwerkbeleid Dit beleid wordt opgesteld door Integrale Veiligheid.

R&O Bestemmingsplan Dorpstraat 195-197 Planning 16-06 en 07-07

R&O Bestemmingsplan Molenvelden 15-17 Dit bestemmingsplan voorziet in een vormverandering en verkleining van het bouwvlak van het 
loonbedrijf tot 1,5 ha op de percelen Molenvelden 15-17. Planning 01-09 en 22-09

R&O Bestemmingsplan Riethovensedijk 12
Dit bestemmingsplan voorziet in de verandering van de agrarische bestemming van het perceel 
Riethovensedijk 12 naar een niet-agrarische bestemming ten behoeve van een aan huis 
verbonden bedrijf, statische opslag, caravanstalling en loonwerkbedrijf.

Planning 6-10 en 27-10

R&O Bestemmingsplan Kempenbaan-Oost
Dit bestemmingsplan gaat over het optimaliseren van de doorstroming van de Kempenbaan en 
het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run door middel van 
infrastructurele aanpassingen van de Kempenbaan-Oost.

Dit bestemmingsplan stond gepland voor de raadscyclus van oktober. De 
besluitvorming wordt nu doorgeschoven naar december. De haalbaarheid van de 
planning is afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de zienswijzen.

R&O Bestemmingsplan Bossebaan-burgemeester van 
Hoofflaan

Realisatie van 4 appartementsgebouwen, variërend van 4 tot 12 bouwlagen op 2 halfverdiepte 
stallingsgarages op de locatie van de voormalige Rabobank en postsorteercentrum.

Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor besluitvorming in oktober 
2020. De reden voor de wijziging is het voorkomen dat de inzagetermijn in de 
vakantieperiode ligt. De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van het 
aantal en de complexiteit van de zienswijzen.

R&O Bestemmingsplan Waterberging De Run 

R&O Bestemmingsplan Zilverackers, Kransakkerdorp 

Planning oorspronkelijk 24-11 en 15-12. De haalbaarheid van de planning is 
afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de zienswijzen. Vanwege het 
grote aantal zienswijzen wordt dit plan doorgeschoven naar besluitvorming in 
februari 2021.

R&O Bestemmingsplan Slot-Oost Ontwikkelgericht bestemmingsplan voor een woningbouwlocatie

Vanwege onderhandelingen met de marktpartij en omdat het stedenbouwkundig 
plan nog niet definitief is, is de bestemmingsplanprocedure nog niet opgestart. 
Vaststelling van het bestemmingsplan stond gepland voor 2020, dit wordt 
doorgeschoven naar Q1 van 2021.

R&O Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom Ontwikkelgericht bestemmingsplan om een tweetal horecavestigingen (KFC en Domino's) 
mogelijk te maken.

Dit bestemmingsplan stond gepland voor de besluitvormende raadsvergadering 
van 15 december. De planning wordt het eerste kwartaal 2021. Reden voor de 
wijziging in de planning is afstemming over het definitief ontwerp met de 
ontwikkelaar.

R&O Bestemmingsplan Hoogeind ong. 
Realisatie multifunctionele accommodatie met het accent op horeca/reacreatie op braakliggende 
perceel in Oerle. Er wordt nog nagedacht over een passende stedenbouwkundige invulling die 
past bij de wensen van de toekomstige uitbater.

Dit bestemmingsplan stond gepland voor Q4 van 2020. De planning wordt 
doorgeschoven naar Q2 2021.

R&O Bestemmingsplan Heers 27 en ong
De aanvrager moet nog een tweetal stappen doorlopen voordat het 
bestemmingsplan in procedure kan. Het bestemmingsplan wordt alvast 
voorbereid. 

R&O Bestemmingsplan Schoot 7 Toevoegen van één woning in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte Dit bestemmingsplan stond gepland voor besluitvorming op 27 oktober 2020. De 
besluitvorming wordt doorgeschoven naar 2021.

R&O Bestemmingsplan Heike 27
Toevoegen van twee woningen Dit bestemmingsplan stond gepland voor besluitvorming op 27 oktober 2020. De 

besluitvorming wordt doorgeschoven naar 2021.

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

Wijzigingen bouwvlakken t.b.v. een efficientere bedrijfsvoering bestaande aannemerbedrijf in 
grondwerk, sloopwerk, cultuurtechniek en infra

Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor de raadscyslus van 
oktober en vervolgens voor december. De besluitvorming wordt vertraagd 
vanwege nadere afstemming met de provincie en zal plaatsvinden in 2021.

R&O Bestemmingsplan De Run 5601 Ontwikkelgericht bestemmingsplan om 2 appartementencomplexen mogelijk te maken op de 
Zuidzorglocatie

Dit bestemmingsplan stond oorspronkelijk gepland voor besluitvorming in 
december 2020. Het is uitgesteld vanwege onderzoeken, besluitvorming zal 
plaatsvinden in 2021.

R&O Bestemmingsplan Vilderstraat
Toevoegen van twee woningen in het gebied Oerle-Noord

Planning nader te bepalen 

R&O Bestemmingsplan Heers 28
Toevoegen van twee woningen in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte.

Planning nader te bepalen 

R&O Bestemmingsplan Westervelden 26
Toevoegen van twee woningen in het kader van de regeling ruimte-voor-ruimte.

Planning nader te bepalen 

R&O Bestemmingsplan De Run, snelfietsroute
Om de nieuwe fietsverbinding De Run - High Tech Campus mogelijk te maken dient voor het 
Veldhovense deel het wegprofiel van De Run 4200 aangepast te worden

De planning is dat het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is in Q1 van 2021 
wordt vastgesteld.

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. 

R&O Bestemmingsplan Blaarthemseweg  83 Realisatie 18 huurappartementen op het bestaande schoolterrein van DOE040
Het is onbekend wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld omdat de 
anterieure overeenkomst nog niet is getekend vanwege onduidelijkheid over de 
ternaamstelling. Planning onbekend.

Uiterlijke datum aanleveren van raadstukken x 10-1 x 31-1 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
Geweest Vergaderdoel: Beeldvorming

Nieuw op planning (onderwerp of datum) t.o.v. vorige vers  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


	Raadsplanning 2020

