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WIJZIGINGEN RAADSPLANNING 2019 

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die zich in de raadsplanning voordoen (m.u.v. 

bestemmingsplannen). 

 

Onderwerp:  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 

Datum :    11 februari 2019 

Oorspronkelijke planning:  11 juni, 2 juli 2019 

Nieuwe planning:  18 juni (Beeld), 27 augustus (Oordeel), 17 september (Besluit) 

 

Tijdens de openbaar technische raadsavond op 11 februari 2019 is de volgende planning met 

betrekking tot het GVVP aan de raad gepresenteerd. 

 
25 februari 2019 Gesprek met fractiespecialisten over gewenste wijzigingen GVVP 

April - mei 2019 Ter inzage concept GVVP voor belanghebbenden, bewoners en bedrijven. 

April 2019 
  

Informatieavond GVVP voor belanghebbenden, bewoners en bedrijven 

Juni 2019 Collegebehandeling GVVP:  vrijgave voor procedure raad 

18 juni 2019 Beeldvormende raad GVVP 

27 augustus 2019 Oordeelvormende raad GVVP 

17 september 2019 Vaststelling GVVP in besluitvormende raad 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN RAADSPLANNING 2018 

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die zich in de raadsplanning voordoen (m.u.v. 

bestemmingsplannen). 

 

Onderwerp:  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 

Datum :    31 december 2018 

Oorspronkelijke planning:  29 januari, 19 februari 2019 

Nieuwe planning:  11 juni, 2 juli 2019 

 

In de informatienota 'Maatregelenpakket De Run' is aangekondigd dat jan/feb niet haalbaar is om 

het GVVP haalbaar is en dat "het GVVP wordt daarom later aan de raad aangeboden". Ambtelijk 

wordt aangegeven dat verschuiving zal plaatsvinden naar jun/jul 2019 

 

 

Onderwerp:  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio (VR) 

Datum :    25 oktober 2018 

Oorspronkelijke planning:  nader te bepalen 

Nieuwe planning:  van de planning verwijderen 

 

Dit onderwerp staat al sinds 2016 op de planning. Tot op heden hebben zich geen wijzigingen 

voorgedaan in de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio (VR). Zodra zich wijzigingen 

voordoen, wordt hierover een voorstel opgesteld die ter besluitvorming aan de raad wordt 

voorgelegd. Het onderwerp wordt tot die tijd van de raadsplanning verwijderd. 

 

 

Onderwerp:  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 

Datum :    1 oktober 2018 

Oorspronkelijke planning:  nader te bepalen 

Nieuwe planning:  29 januari 2019 oordeel, 19 februari 2019 besluit 
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In de brief van het college aan H. Bakkers op 11/9/2018 wordt aangegeven het gewijzigde GVVP in 

begin 2019 aan de raad voor te leggen. 

 

 

Onderwerp:  Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) 

Datum :    1 oktober 2018 

Oorspronkelijke planning:  27 november en 18 december 2018 

Nieuwe planning:  12 maart en 2 april 2019 

 

Komt voort uit Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (17.023), 

vastgesteld op 21 februari 2017. Oorspronkelijke planning in Q3 2017 is niet gehaald. Ook Q1 

wordt niet gehaald, doordat het voorstel nog ter inzage dient te worden gelegd. Derhalve wordt het 

verplaatst tot na de verkiezingen. Verdere verplaatsing naar nov/dec 2018.  Het ambititedocument 

is inmiddels bijna voltooid. De raad wordt hierover geïnformeerd op 4 december a.s. Vervolgens 

wordt het stuk ter inzage gelegd voor 6 weken. Behandeling in de raad is dan maart/april 2019. 

 

 

Onderwerp:  Hernieuwde visie Habraken 

Datum :    3 september 2018 

Oorspronkelijke planning:  9 oktober en 30 oktober 2018 

Nieuwe planning:  verwijderen van planning 

 

Het onderwerp ‘profiel circulaire bedrijvigheid’ is van de agenda voor oktober 2018 verwijderd. Uw 

gemeenteraad heeft in 2017 regionale programmeringsafspraken vastgesteld, met hierbij voor 15 

ha een profiel van circulaire bedrijvigheid op Habraken.  

In deze adviesnota 17.047 programmering bedrijventerreinen SGE, besloten op 30 mei 2017 was 

opgenomen dat “Een visie op de verdere invulling van Habraken inclusief mogelijkheden voor 

circulaire economie en verdere financiële consequenties wordt in de loop van 2017 voor 

besluitvorming aan uw raad voorgelegd.” 

Het college heeft geconcludeerd dat de uitwerking van dit profiel een bevoegdheid is van het 

college van B&W. Het college neemt hierover in september 2018 een besluit en informeert uw raad 

met een informatienota. Eventuele financiële of kaderstellende gevolgen worden naar verwachting 

in 2019 aan uw raad voorgelegd. 

 

 

Onderwerp:  Hernieuwde visie Habraken 

Datum :    23 augustus 2018 

Oorspronkelijke planning:  eerste helft 2018 

Nieuwe planning:  9 oktober en 30 oktober 2018 

 

Een visie op de verdere invulling van Habraken inclusief mogelijkheden voor circulaire economie en 

verdere financiële consequenties werd – naar aanleiding van het raadsbesluit rondom de 

Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven (17.047) – oorspronkelijk verwacht 

in de loop van 2017. Deze planning werd door nader onderzoek en bestudering niet gehaald. Ook 

de eerste helft van 2018 bleek niet haalbaar. Onderwerp is nu gepland voor 9 en 30 oktober 2018. 

 

 

Onderwerp:  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 

Datum :    13 juni 2018 

Oorspronkelijke planning:  Oordeelsvorming 12 juni, besluitvorming 3 juli 

Nieuwe planning:  nader te bepalen 

 

Met instemming van de raad wordt het agendapunt van de agenda afgevoerd op 12 juni 2018. Dit 

betekent dat dit raadsvoorstel niet wordt geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering 

van 3 juli, maar op een later te bepalen moment en in gewijzigde vorm opnieuw wordt 

geagendeerd.  
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Onderwerp:  Strategische Agenda Overige twee dorpen Zilverackers:  

Schootackers, Bosackers 

Datum :    18 april 2018 

Oorspronkelijke planning:  Beeldvorming op 15 mei, oordeelsvorming 4 september en   

besluitvorming op 25 september. 

Nieuwe planning:  Beeldvorming na de zomer, oordeelsvorming 9 oktober, besluitvorming 

30 oktober 

 

Met de projectgroep is de gemeente bezig met een proefverkaveling, maar financieel en qua 

eigendommen is het onderwerp nog niet gereed om behandeld te worden in de beeldvormende 

raadsvergadering van 15 mei. 

 

 

Onderwerp:  Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) 

Datum :    17 april 2018 

Oorspronkelijke planning:  Oordeelsvorming 7 mei 2018, besluitvorming 29 mei 

Nieuwe planning:  Oordeelsvorming 27 november, besluitvorming 18 december 2018 

 

Het vertalen van de wens om te dereguleren en te anticiperen op de aanstaande Omgevingswet 

heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf voorzien. Dit zit hem in: 

- Doorleven van de consequenties van de deregulering, 

- Het juiste abstractieniveau verwoorden en verbeelden, 

- De goede toon te zetten naar de lezer toe. 

 

 

Onderwerp:  Kempenbaan-West 

Datum :    17 april 2018 

Oorspronkelijke planning:  Oordeelsvorming 7 mei 2018, besluitvorming 29 mei 

Nieuwe planning:  9 oktober oordeelsvorming, 30 oktober 2018 besluitvorming 

 

Op dit moment is bestemmingsplan Kempenbaan West, waar de aansluiting op de A67 onderdeel 

van uitmaakt, nog niet onherroepelijk. Ondanks dat, onderzoekt gemeente Veldhoven samen met 

haar partners de mogelijkheden om de voortgang in het project te houden. Voorop staat dat de 

partners nog steeds inzetten op de realisatie van de N69, Kempenbaan West en de aansluiting op 

de A67.  

De aansluiting van de Kempenbaan op de A67, die het verkeer op de eveneens aan te leggen 

Westparallel moet afwikkelen, is vertraagd door onduidelijkheid over de Problematiek Aanpak 

Stikstrof (PAS) waarover vragen zijn gesteld aan het Europese Hof. Tot er Europees uitsluitsel is 

ligt de bij de Raad van State aangespannen rechtszaak voorlopig stil. 

Er wordt onderzocht wat nu de mogelijkheden zijn om de problematieken op de Kempenbaan-West 

aan te pakken. Hierover volgt na het zomerreces een voorstel aan de raad. 

 

 

Onderwerp:  Generieke of integrale herziening bestemmingsplannen 

buitengebied 

Datum :    12 maart 2018 

Oorspronkelijke planning:  2017  

Nieuwe planning:  verwijderen van planning 

 

Het onderwerp zou volgen op het besluit 'Buitengebied 2009, herziening diverse locaties’ dat in 

oktober 2016 in de raad is behandeld. Werd vervolgens verplaatst van nov/dec 2016 naar 2017. Er 

is nu besloten het onderwerp van de raadsplanning te verwijderen. Op dit moment wordt 

overwogen of en in welke omvang een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wenselijk 

en noodzakelijk is, dit mede in het licht van de komst van de Omgevingswet. 
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Onderwerp:  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 

Datum :    28 februari 2018 

Oorspronkelijke planning:  Oordeelsvorming 8 mei, Besluitvorming 29 mei 

Nieuwe planning:  oordeelsvorming 12 juni, besluitvorming 3 juli 

 

Er zijn problemen geconstateerd rondom de financiële paragraaf van het stuk. Getracht wordt om 

het stuk op 13 maart te behandelen in de collegevergadering, zodat de terinzagelegging gestart 

kan worden en de raadscyclus van juni/juli kan worden gehaald. 

 

 

Onderwerp:  Strategische Agenda Overige twee dorpen Zilverackers:  

Schootackers, Bosackers 

Datum :    19 januari 2018 

Oorspronkelijke planning:  Oordeelsvorming 30 januari, 8 mei en 29 mei 2018 

Nieuwe planning:  Beeldvorming op 15 mei, oordeelsvorming 4 september en  

besluitvorming op 25 september. 

 

Om de raad in een vroeg stadium te betrekken bij de strategische agenda van het tweede en derde 

dorp in Zilverackers, genaamd Schootackers en Bosackers, was de planning om na de 

beeldvormende raadsavond op 12 december, tijdens de oordeelsvormende raadsavond op 30 

januari vanuit de raad het college richtlijnen mee te geven met betrekking tot de verdere 

ontwikkeling van de strategische agenda. Op basis van de richting kon verder besluitvorming 

worden voorbereid na de verkiezingen. Besluitvorming van de strategische agenda zou dan 

plaatsvinden na de verkiezingen, in mei 2018. 

Deze planning is niet gehaald. Nieuwe planning is om na de verkiezingen in de beeldvorming terug 

te komen over voortgang van de strategische agenda. Besluitvorming staat gepland in september 

2018. 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN RAADSPLANNING 2017 

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die zich in de raadsplanning voordoen (m.u.v. 

bestemmingsplannen). 

 

Onderwerp:    Kredietverstrekking Huisvesting Urgenten & Statushouders 

Datum :    10 februari 2017  
Oorspronkelijke planning:  7 Maart 2017 en 28 maart 2017 

Nieuwe planning:   9 mei en 30 mei 2017 

 

Oorspronkelijk was de planning om het onderwerp op 7 maart en 28 maart te behandelen in de 

gemeenteraadsvergadering. De raadsbehandeling van de kredietaanvraag voor de tijdelijke 

huisvestingslocaties in Veldhoven is echter in de loop van februari opgeschoven naar de 

oordeelsvormende raad van 9 mei en de besluitvormende raad van 30 mei. De corporaties en 

gemeente zijn nog in overleg over de noodzakelijke investeringen, de financiële consequenties 

daarvan en de kostenverdeling. Daarom is nog niet volledig in beeld wat het aan te vragen krediet 

zal zijn, waardoor de planning in maart niet haalbaar bleek. Het onderwerp is zodoende 

doorgeschoven naar de raadsvergaderingen in mei 2017.  

 

 

Onderwerp:    Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) 

Datum :    17 februari 2017 

Oorspronkelijke planning:  7 Maart 2017 en 28 maart 2017 

Nieuwe planning:   11 april (Beeldvorming) 
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9 mei 2017 (oordeel) en 30 mei 2017 (Besluit) 

28 november (oordeel) en 19 december (besluit) 

 

In december 2016 is de raad via de informatienota ‘Plan van aanpak voor actualiseren 

verkeersbeleid’ geïnformeerd over de aanpak en planning in 4 fasen van het nieuwe Gemeentelijke 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De planning om in de besluitvormende raadsvergadering van 

28 maart 2017 te komen tot de vaststelling van het procesvoorstel van samenspraak, wordt niet 

gehaald. De samenstelling en voortgang van de klankbordgroep om te komen tot een goede 

evaluatie van het huidige Verkeers Circulatie Plan (VCP) (Fase 1) heeft meer tijd nodig. De 

gewijzigde planning is nu als volgt: 

- 11 april 2017: Beeldvormende raadsavond. 

- 9 mei (Oordeel) en 30 mei (Besluit): Procesontwerp samenspraaktraject GVVP. 

- 28 november (Oordeel) en 19 december (Besluit): Vaststellen GVVP. 

 

 

Onderwerp:    Beleidsnota Gemeentelijk vastgoed 

Datum :    28 februari 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 

Nieuwe planning:  20 juni 2017 oordeelsvormend m.b.t. richtinggevende 

vastgoedstrategie 

 28 november en 19 december 2017 

 

Doel van de beleidsnota gemeentelijk vastgoed is een richtinggevende vastgoedstrategie die zich 

richt op de economische en maatschappelijke meerwaarde van onze gemeentelijke gebouwen 

waarbij rekening is gehouden met de wensen van de huidige verenigingen/gebruikers/scholen. 

 

Hoofdopzet in twee fases: 

 1e fase: Richtinggevende vastgoedstrategie. Oordeelsvorming op 20 juni 2017 

 2e fase: samenspraak / maatschappelijk beraad tot definitieve vastgoedstrategie in 

Raadsvergadering van december 2017. 

 

 

Onderwerp:    Nota cultuureducatie 

Datum :    9 maart 2017 

Oorspronkelijke planning:  Q1 2017 

Nieuwe planning:  Komt te vervallen 

Op de raadsplanning staat de Nota Cultuureducatie als bestuursopdracht n.a.v. Raadsbesluit 

(16.007) Kerntakendiscussie van maart 2016. Voordat het onderwerp cultuureducatie echter nader 

kan worden uitgewerkt dient eerst de visie rondom kunst en cultuur te worden geactualiseerd. 

Deze actualisatie, vervat in de nota kunst en cultuur, wordt in mei 2017 ter besluitvorming aan de 

raad aangeboden. Vervolgens kan pas een start worden gemaakt met de uitwerking van deze visie 

in een uitvoeringsprogramma. Beoogd wordt om cultuureducatie hier onderdeel van uit te laten 

maken en dit uitvoeringsprogramma in Q4 gereed te hebben. Hiermee komt een separate Nota 

Cultuureducatie te vervallen. 

 

 

Onderwerp:    Beschikbaar stellen krediet Regionaal Zonnepanelentraject 

Datum :    7 april 2017 

Oorspronkelijke planning:  9 mei en 30 mei 

Nieuwe planning:  n.v.t. Onderwerp wordt van raadsplanning verwijderd. 

 

Gepland stond het raadsvoorstel tot besluitvorming inzake het beschikbaar stellen van revolverend 

krediet voor een regionaal zonnepanelenproject. Daarbij was het voorstel voor Veldhoven om aan 

dit regionaal zonnepanelenproject deel te nemen om inwoners te stimuleren tot het plaatsen van 

zonnepanelen op de eigen woning.  

Het college van B & W heeft besloten niet deel te nemen aan het regionale zonnepanelentraject en 

stelt daarom voor om dit punt van de raadsagenda af te voeren.   
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Onderwerp:    Beleidsvisie leefomgevingskwaliteit (Milieubeleidsplan) 

Datum :    12 april 2017 

Oorspronkelijke planning:  Q2 2017 

Nieuwe planning:  n.v.t. Onderwerp wordt van raadsplanning verwijderd. 

 

 

Oorspronkelijk stond een milieubeleidsplan gepland voor het tweede kwartaal 2017. Dit was een 

bestuursopdracht n.a.v. raadsbesluit kerntakendiscussie (Zie raadsbesluit 16.007). Eerder was 

medegedeeld om in plaats van een milieubeleidsplan een beleidsvisie leefomgevingskwaliteit 

(milieu, duurzaamheid) op te stellen die tevens een koppeling maakt naar de Omgevingswet die 

medio 2019 wordt ingevoerd.  

Op 11 april is een raadsinformatie nota naar de raad gestuurd met daarin het besluit geen separate 

beleidsvisie leefomgevingskwaliteit op te stellen, maar deze te integreren in de Omgevingsvisie. 

 

Onderwerp:    Beleidsnota Gemeentelijk vastgoed 

Datum :    4 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni oordeelsvormend, gevolgd door oordeelsvorming en  

besluitvorming in november en december 2017, na afronding van de 

tweede fase: samenspraak / maatschappelijk beraad 

Nieuwe planning:   20 juni en 11 juli 2017 

 

Om tegemoet te komen aan de afspraken die voortkomen uit de kerntakendiscussie wordt het 

raadsvoorstel over maatschappelijk vastgoed in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de 

raad aangeboden. Op die manier vindt er geen verdere vertraging plaats. Het resultaat is een 

richtinggevende maatschappelijke vastgoedstrategie die ter besluitvorming aan de raad wordt 

aangeboden in de vergadering van 11 juli aanstaande. De in de hoofdopzet aangegeven tweede 

fase wordt uitgevoerd nadat de raad heeft ingestemd met het voorstel op 11 juli aanstaande. De 

uitvoering van de vastgoedstrategie vindt na de zomer plaats en zal opgedragen worden aan het 

college van B&W. 

 

Naamswijziging naar Maatschappelijke Vastgoedstrategie 

 

 

Onderwerp:    Vervangingsplan sportmaterialen / Renovatieplan Buitensport 

Datum :    4 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 

Nieuwe planning:  n.v.t.  

 

Onderwerp komt voort uit de Programmabegroting 2015. 

Onderwerp wordt nu van planning verwijderd doordat deze onderdeel gaan uitmaken van de 

uitvoeringsnota Sport- en Beweegbeleid: "Veldhoven Beweegt!" 

 

Onderwerp:    Planning Kunstgrasvelden 

Datum :    4 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 

Nieuwe planning:   n.v.t.  

 

Onderwerp komt voort uit de Voorjaarsnota 2017 (zie blz 18): Meerjarenplanning van de aanleg 

van kunstgrasvelden. 

Onderwerp wordt nu van planning verwijderd doordat deze onderdeel gaan uitmaken van de 

uitvoeringsnota Sport- en Beweegbeleid: "Veldhoven Beweegt!" 

 

Onderwerp:    Nota Sportstimulering 

Datum :    4 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 
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Nieuwe planning:   n.v.t.  

 

Onderwerp komt voort uit de bestuursopdracht n.a.v. het raadsbesluit (16.007) inzake de 

kerntakendiscussie.  

Onderwerp wordt nu van planning verwijderd doordat deze onderdeel gaan uitmaken van de 

uitvoeringsnota Sport- en Beweegbeleid: "Veldhoven Beweegt!" 

 

 

Onderwerp:    Nota Kunst & Cultuur 

Datum :    4 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  9 mei en 30 mei 2017 

Nieuwe planning:   20 juni en 11 juli 2017 

 

Oorspronkelijke planning is niet haalbaar. 

 

 

Onderwerp:    Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD m.b.t. Leerplicht 

Datum :    4 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 

Nieuwe planning:   5 september en 26 september 

 

Oorspronkelijke planning is niet haalbaar. 

 

 

Onderwerp:    Nota Toerisme & Recreatie 

Datum :    30 mei 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 

Nieuwe planning:   n.v.t. Wordt van planning verwijderd 

 

De nota Toerisme & Recreatie werd in de Bestuursopdracht genoemd, n.a.v. raadsbesluit (16.007) 

kerntakendiscussie. Per informatienota heeft het college in mei 2017 de raad geïnformeerd om het 

beleid ongewijzigd te continueren. Dientengevolge komt er geen Nota Toerisme & Recreatie en 

wordt het onderwerp van de planning verwijderd. 

 

 

 

 

Onderwerp:    Actualiseren Reglement van Orde van de Raad 

Datum :    8 juni 2017 

Oorspronkelijke planning:  20 juni en 11 juli 2017 

Nieuwe planning:   5 september en 26 september 

 

Oorspronkelijke planning is niet haalbaar. 

 

 

Onderwerp:    Investeringskrediet Zwembad 

Datum :    29 juni 2017 

Oorspronkelijke planning:  Q1 2018 

Nieuwe planning:   7 november 2017: Begroting 

 

In afwijking van de adviesnota 17.027 waarin staat vermeld “Nadat het plan definitief is gemaakt 

en de kosten in beeld zijn gebracht zal een raadsvoorstel voor een investeringskrediet eind 

2017/begin 2018 worden voorgelegd”, zal het investeringskrediet en kosten zwembad integraal 

worden meegenomen bij de Begrotingsbehandeling in november 2017. Een separaat raadsvoorstel 

voor een investeringskrediet komt daarmee te vervallen. 
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Daarnaast wordt het aanbestedingstraject (doorlooptijd ruim 1 jaar) opgestart, met als doel het 

selecteren van een opdrachtnemer voor het zwembad in 2018. Parallel daaraan zal het benodigde 

bestemmingsplan (en bijbehorende onderzoeken) in 2018 in procedure worden gebracht, nadat de 

exacte positionering van het zwembad vanuit de aanbesteding bekend is. Volgens de huidige 

planning start de realisatie in 2019. Zie ook raadsinformatienota van 13 juli 2017. 

 

 

Onderwerp:  Ontwerpbesluit tot aansluiting bij BIZOB door ODZOB en  

Veiligheidsregio Zuidoost 

Datum :    augustus 2017 

Oorspronkelijke planning:  5 september 2017 

Nieuwe planning:   n.v.t. Wordt van planning verwijderd 

 

De algemeen besturen van VRBZO en ODZOB hebben voornemen tot besluit om deel te nemen in 

de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB). Conform art 31a en 55a van de Wet 

Gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad de mogelijkheid te hebben bedenkingen en 

wensen ter kennis van de Algemeen Besturen te brengen, waarna in het najaar een definitief 

besluit wordt genomen. 

In plaats van dat het onderwerp in de raadsvergadering van 5 september behandeld wordt, zal de 

raad middels een informatienota op de hoogte worden gebracht. Het onderwerp kan 

dientengevolge van de raadsplanning worden verwijderd. 

 

 

Onderwerp:    Actualiseren Reglement van Orde van de Raad 

Datum :    27 september 2017 

Oorspronkelijke planning:  5 september en 26 september 2017 

Nieuwe planning:   30 januari en 27 februari 2018 

 

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 5 september jl. is besloten eerst de resultaten 

van de werkgroep Raadscommunicatie/Levendigheid raadsvergaderingen af te wachten. Hierover 

zal meer duidelijk zijn na de behandeling van het voorstel van de werkgroep in de vergadering van 

het presidium op 29 november a.s. Derhalve wordt de actualisatie ‘Reglement van Orde’ gepland 

voor de eerst daaropvolgende cyclus, zijnde jan/feb 2018. 

 

 

Onderwerp:  Vaststellen ambitieniveau voor de implementatie van de 

Omgevingswet 

Datum :    11 oktober 2017 

Oorspronkelijke planning:  28 november en 19 december 2017 

Nieuwe planning:   30 januari en 27 februari 2018 

 

In december wordt in de raad de nieuwe visie maatschappelijke participatie behandeld. Dat zou 

betekenen dat er twee grote dossiers behandeld worden. De portefeuillehouder heeft derhalve 

gekozen om ambities m.b.t. de omgevingswet een cyclus op te schuiven. 

 

 

Onderwerp:  Beeldkwaliteitsplan Huysackers 

Datum :    23 oktober 2017 

Oorspronkelijke planning:  28 november en 19 december 2017 

Nieuwe planning:   30 januari en 27 februari 2018 

 

De planning is verschoven. Eerst vindt een beeldvormende raadsavond plaats op 12 december. De 

cyclus van november/december is daardoor niet mogelijk.  
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Onderwerp:  Aanpassen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994 ivm aanleg 

Zilverbaan 

Datum :    23 oktober 2017 

Oorspronkelijke planning:  3 oktober en 24 oktober 2017 

Nieuwe planning:   28 november en 19 december 2017 

 

De planning is verschoven van oktober naar december 2017. 

 

 

Onderwerp:  Strategische Agenda Overige twee dorpen Zilverackers: 

Schootackers, Bosackers 

Datum :    23 oktober 2017 

Oorspronkelijke planning:  geen planning 

Nieuwe planning:  12 december (beeld), 30 januari (oordeel), 8 mei (oordeel), 29 mei 

(besluit) 

 

Om de raad in een vroeg stadium te betrekken bij de strategische agenda van de dorpen 

Schootackers en Bosackers wordt eerst op 12 december een beeldvormende raadsavond 

georganiseerd, gevolgd door een oordeelsvormende raadsavond in op 30 januari om het college 

richtlijnen mee te geven met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de strategische agenda. 

Besluitvorming van de strategische agenda zal plaatsvinden na de verkiezingen, in mei 2018. 

 

 

Onderwerp:  Nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

Datum :    2 november 2017 

Oorspronkelijke planning:  28 november en 19 december 

Nieuwe planning:   30 januari en 27 februari 2018 

 

In mei 2017 is het samenspraakproces vastgesteld in de raad, waarna het samenspraaktraject is 

gestart. Het voorstel GVVP wordt op 6 november behandeld in het college, waarna het 6 weken ter 

inzage wordt gelegd. Derhalve wordt de raadcyclus van nov/dec 2017 niet gehaald, en vindt 

verplaatsing plaats naar Q1 2018. 

 

 

 

Onderwerp:  Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) 

Datum :    2 november 2017 

Oorspronkelijke planning:  Q3 2017 

Nieuwe planning:   8 mei en 29 mei 2018 

 

Komt voort uit Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (17.023), 

vastgesteld op 21 februari 2017. Oorspronkelijke planning in Q3 2017 is niet gehaald. Ook Q1 

2018 wordt niet gehaald, mede doordat het voorstel ook nog enkele weken ter inzage dient te 

worden gelegd. Zodoende komt het in de eerste cyclus na de gemeenteraadsverkiezingen in de 

raad. 

 

 

Onderwerp:  MRE Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 

Datum :    16 november 2017 

Oorspronkelijke planning:  nov/dec 2017 

Nieuwe planning:   n.t.b. in 2018 

 

 

Op 13 december 2016 heeft uw raad zich met raadsbesluit 16.128 gecommitteerd aan de 

systematiek van de Bereikbaarheidsagenda. De verwachting was destijds dat uiterlijk 31 december 

2017 de gemeenteraden een besluit zouden nemen over de definitieve organisatie (Governance), 

inclusief financiering van het Programmateam, de cofinanciering €55,75 miljoen, alsmede het 
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uitvoeringsprogramma/maatregelenpakket. De financiering van het Programmateam (Governance) 

van de Bereikbaarheidsagenda is binnen de huidige begroting gevonden. De jaarlijkse kosten 

bedragen circa € 27.000,- voor Veldhoven voor minimaal de komende vier jaar. Het 

Programmateam is momenteel druk bezig met een voorstel over de cofinanciering van €55,75 

miljoen en het uitvoeringsprogramma in samenwerking met alle betrokkenen. Dit voorstel vanuit 

het Programmateam wordt dit jaar echter niet meer verwacht, maar volgend jaar.  

  

De bespreking/behandeling van de Bereikbaarheidsagenda is om die reden van de raadsplanning 

afgehaald. Een raadsbehandeling is op dit moment dus nog niet nodig, vermoedelijk wel volgend 

jaar. De uitgebreide huidige stand van zaken van de Bereikbaarheidsagenda wordt binnenkort 

toegelicht in een raadsinformatiebrief. De verwachting is dat deze raadsinformatiebrief in december 

a.s. in het RIS komt te staan. 

 

 

Onderwerp:  Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) 

Datum :    17 november 2017 

Oorspronkelijke planning:  nov/dec 2017 

Nieuwe planning:   mei 2018 

 

Binnen het proces van het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (ofwel GVVP) is 

vertraging ontstaan in het proces. Doordat we een nauwkeurige afweging wilde maken tussen de 

verschillende onderdelen en deze ook goed wilde afstemmen met de klankbordgroep heeft het 

proces langer geduurd en is de termijn van ter inzage niet haalbaar in 2017. Dit vindt nu plaats na 

de jaarwisseling. Insteek is nu om begin 2018 de ter inzage termijn te starten. We zouden dan als 

eerste mogelijkheid in de oordeelvormende raad van 8 mei 2018 kunnen zitten met het GVVP, 

besluitvormend komen we dan op 29 mei 2018. 

 

 

Onderwerp:  Kredietverstrekking Zilverbaan 

Datum :    14 november 2017 

Oorspronkelijke planning:  nov/dec 2017 

Nieuwe planning:   wordt van planning verwijderd 

 

Oorspronkelijk zouden de aanvullende kosten ten behoeve van verlichting en veiligheid met 

betrekking tot de Zilverbaan in een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad, gezien 

de door de raad gestelde kaders rondom soberheid en doelmatigheid. Met de informatienota 

“Aanpassingen plan Zilverbaan” is de raad via een informatienota geïnformeerd, en worden de 

kosten opgevangen door de meevallers in het project. Indien deze meevallers niet toereikend zijn, 

wordt de raad via reguliere voortgangsrapportages (kwaraps) op de hoogte gebracht. Het voorstel 

wordt derhalve van de Raadsplanning gehaald. 

 


