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Nieuwsbrief college van B en W
Publicatiedatum: 12 december 2018 Veldhoven
Openbare besluiten collegevergadering 4 december 2018

1. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 27 nov
De notulen van de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 27 no
vember 2018 zijn vastgesteld.

2. Verhoging pgb-tarief hulp bij het huishouden
De gemeente verhoogt vanaf 1 januari 2019 de pgb-tarieven voor hulp bij het huishou
den geleverd door een professionele zorgaanbieder. Dit zorgt ervoor dat cliënten met 
hun pgb voldoende ruimte hebben om passende en toereikende ondersteuning in te ko
pen.

3. Toekennen aanvraag om tegemoetkoming planschade bestemmingsplan 'Oerle 
2015, herziening Sint Janstraat'
De gemeente kent planschade toe vanwege waardevermindering van een onroerende 
zaak als gevolg van het bestemmingsplan 'Oerle 2015, herziening Sint Janstraat'.

4. Standpunt bepalen principeverzoek herontwikkeling De Run 5612-5614 
(Pigeaud-terrein)
Het college is onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan de herontwikke
ling van de voormalige locatie van de bedrijfswasserij Pigeaud tot woningbouwlocatie.

5. Standpunt bepalen principeverzoek bouwen van 6 woningen Berkt/Welle
Het college verleent medewerking om het bouwen van twee vrijstaande woningen in 
het verlengde van de straat Welle, en 4 woningen aan de Berkt mogelijk te maken. 
Hiervoor wordt een milieubelastend bedrijf gesloopt.

6. Convenant aanpak van problematische jeugdgroepen
Om criminaliteit, overlast, en andersoortige verstoringen door problematische groeps
gedrag van jeugdgroepen effectief te kunnen bestrijden, is samenwerking tussen de 
partners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid noodzakelijk. Om de gegevens
uitwisseling in overeenstemming met de AVG te brengen, is door het college een con
venant met deze partijen gesloten.

7. Bepalen budget Veilig Thuis 2019
Het college stemt in met het beschikbaar stellen van een regionaal budget aan Veilig 
Thuis voor 2019. De bijdrage van de gemeente Veldhoven bedraagt C 224.375.

8. Geen medewerking verlenen aan volksreferendum
Het college verleent geen medewerking aan het verzoek van Burgercomité Nederland 
aan de gemeente om mee te werken aan de uitvoering van een volksreferendum dat zij 
organiseren op 20 maart 2019 tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het 
Waterschap. Dit gaat buiten de Kieswet om.



9. Uitwerken van de Woonvisie in Prestatieafspraken 2019 t/m 2023
Het college heeft met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging prestatieaf
spraken voor de periode 2019 tot en met 2023 gemaakt. Deze afspraken hebben be
trekking op voldoende goedkope huurwoningen van een goede en duurzame kwaliteit in 
leefbare wijken.

Activiteitenkalender college van 12 tot en met 23 december 2018

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom bij de 
genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij benadering, zoals door
gegeven door de organiserende partij. Neem voor meer informatie contact op per e-mail met 
communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 44 19.

Expat activiteit
Woensdag 12 december 2018 | 17.00 uur
Locatie: Echt Veldhovenz ON iCe, De Plaatse, Veldhoven-Dorp
Wethouder Hans van de Looij houdt een informeel welkomstwoord vanuit de gemeente richting 
de internationals van ASML bij Echt Veldhovenz ON ICE.

Opening kerstmarkt Rundgraaf Park 
Woensdag 12 december 2018 | 20.00 uur
Locatie: 55+ Wooncomplex Rundgraafpark, Houtwal 130, Veldhoven
Wethouder Jeroen Rooijakkers verricht de opening van de kerstshow aan het Rundgraafpark.

Severinus Songfestival
Zaterdag 15 december 2018 | 13.30 uur
Locatie: Echt Veldhovenz ON ICE, De Plaatse, Veldhoven-Dorp
Wethouder Daan de Kort neemt plaats in de jury en zal de prijsuitreiking verrichten van dit 
jaarlijks terugkerende festival.

Startschot Kempen Campus Kerst Cross 
Vrijdag 21 december 2018 | 8.45 uur
Locatie: Sondervick College, Knegselseweg 30, Veldhoven gebouw A
Wethouder Daan de Kort lost het startschot voor de Kempen Campus Kerst Cross.
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