
rrîïi
'SJŕtftò&M&ōA T * in n

■f'r -iWi'ie**. - *~. ;

liothei '^Ą»ms \\

si m\\m^

♦m
Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 12 maart 2019

Hieronder zijn de besluiten van het college kort weergegeven. Over sommige besluiten 
stuurt het college aparte persberichten uit om de media te informeren.

1. Het college stelt de notulen vast van de vergadering van 26 februari 2019.

2. Het college verleent geen subsidie voor twee aanvragen in het kader van het Jack 
Mikkersfonds. Dit fonds heeft als doel initiatieven op het gebied van innovatie, 
onderwijs en/of participatie te ondersteunen. Beide aanvragen dragen hier 
onvoldoende aan bij.
Het college besluit formeel om
1. De gezamenlijke subsidieaanvraag van de stichting De Veldhovense 
Ondernemerstrofee en de stichting Veldhoven Verbindt voor het instellen van de trofee 
"Veelbelovende ondernemer van het jaar" op grond van de subsidieregeling Vitale 
Samenleving te weigeren.
2. De subsidieaanvraag van Woongroep JOVO voor de aanschaf van een 
camerasysteem op grond van de subsidieregeling Vitale Samenleving te weigeren.

3. De arbeidsvoorwaarden van buitengewoon ambtenaren worden aangepast waardoor 
deze meer in overeenstemming zijn met arbeidsvoorwaarden in omliggende 
gemeenten en de feitelijk uit te voeren werkzaamheden.
Het college besluit formeel om per 1 april 2019:
a. de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
Veldhoven 2018 in te trekken en
b. de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
Veldhoven 2019 vast te stellen.

4. Het college wil de regeling Maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019 
vaststellen. Binnen deze regeling kunnen medewerkers van de gemeente Veldhoven 
buitengewoon verlof opnemen (500Zo) om vrijwilligerswerk te verrichten.
Het college besluit formeel om de Regeling maatschappelijk verlof gemeente 
Veldhoven 2019 vast te stellen.

5. De BurgerPartij Veldhoven heeft een aantal vragen gesteld over de toepassing 
Verordening Afvalstoffenheffing. Deze zijn schriftelijk beantwoord. De brief en het 
antwoord worden geagendeerd in de komende raadsvergadering.
Het college besluit formeel om de artikel 42-vragen van BurgerPartij Veldhoven over 
de toepassing van de Verordening Afvalstoffenheffing te beantwoorden 
overeenkomstig bijgaande concept brief.

6. Het college stelt een aantal nieuwe en een aantal reeds in gang gezette 
organisatiewijzigingen formeel vast, zoals het terugbrengen van het aantal afdelingen 
van 6 naar 5 en het opnieuw positioneren van een aantal clusters. De 
Ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd.
Het college besluit formeel om
1. De clusters die voorheen bij de afdeling Inwonerszaken hoorden, als volgt te
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positioneren:
a. Het cluster Generalisten- en Specialistenteam bij de afdeling Mens en Omgeving.
b. Het cluster WMO bij de afdeling Mens en Omgeving.
c. Het cluster WOZ/Belastingen bij de afdeling Advies en Ondersteuning.
d. Het cluster Burgerzaken bij de afdeling Facilitair Bedrijf.
e. De clusters KCC en het Webteam bij de afdeling Facilitair Bedrijf.
f. De uitvoering van het leerlingenvervoer over te hevelen van het KCC naar de 
afdeling Mens en Omgeving.
2. De clusters KCC, Communicatie en Webteam samen te voegen tot één cluster en 
deze te positioneren bij de afdeling Facilitair Bedrijf.
3. Het cluster Inkoop te positioneren bij de afdeling Advies en Ondersteuning.
4. De nieuwe rolbeschrijving van de coördinatoren vast te stellen en de PIP-toelage 
van 50Zo toe te kennen op grond van art. 3.20 CAR aan coördinatoren t/m salarisschaal 
11A. Uitgezonderd zijn coördinatoren ingedeeld in een salarisschaal hoger dan de 
formatieve schaal.

7. In 2019 dient er een nieuwe nota schuldhulpverlening te worden voorgelegd aan de 
raad. Om te komen tot deze nota is er een samenspraakproces opgesteld. Het college 
legt de raad voor om de rol die de raad inneemt binnen dit proces vast te stellen.
Het college besluit formeel: aan de raad voorstellen om de rol die de raad inneemt 
binnen het samenspraakproces nota schuldhulpverlening vast te stellen volgens 
raadsvoorstel 19.011 en raadsbesluit 19.012.

8. Veldhoven neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GRWRE. Ook andere 
gemeenten in de regio zitten in deze regeling, om arbeidsmogelijkheden te bieden 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het college legt het strategisch 
plan 2019-2022 van Ergon en het Participatiebedrijf voor aan de gemeenteraad. Hierin 
staan de ontwikkelingen en de koers voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Het college besluit formeel om
1. De Raad voor te stellen geen opmerkingen te plaatsen in de zienswijze betreffende 
het Strategisch plan en de begroting Ergon 2019-2022;
2. De Raad voor te stellen om het bestuur van de GRWRE te berichten dat de 
gemeenteraad van Veldhoven verheugd is met het bereikte resultaat waarmee een 
stabiele basis voor de toekomst wordt geborgd.
3. De middelen uit het participatiebudget 2019 - 2022 bestemd voor uitvoering 
loonkostensubsidie en beschut werk beschikbaar te stellen aan het bestuur van de 
GRWRE, conform raadsadviesnota (19.005) en het raadsbesluit (19.006).

9. De Kieswet bepaald dat met Jngang van 1 januari 2019 alle stembureaus 100oZo fysiek 
toegankelijk dienen te zijn. Één stembureau voldoet hier niet aan. Het college 
informeert de gemeenteraad over de reden hiervan.
Het college besluit formeel om de bijgevoegde informatienota toegankelijkheid 
stembureaus vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

10. Het college beantwoordt een brief van Dorpsvereniging Oerle, de 
medezeggenschapsraad en schoolraad van St. Jan Baptist over het gesignaleerde 
ruimtegebrek op deze brede school.
Het college besluit om de concept-antwoordbrief aan de Dorpsvereniging Oerle vast te 
stellen.

11. (embargo op besluit BW 26 februari 2019)
Het Stedelijk Gebied Eindhoven, waar Veldhoven deel van is, maakt afspraken met de 
provincie Noord-Brabant en het ministerie van BZK over versnelling van de
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woningbouwproductie in het gebied en daarbij horende afspraken.
Het college besluit formeel om
1. In te stemmen met de concept-Woondeal, zoals opgenomen in bijlage 1;
2. Wethouder Torunoglu te verzoeken namens de gemeente Veldhoven - als onderdeel 
van het Stedelijk Gebied Eindhoven - de laatste punten uit te onderhandelen en de 
Woondeal te ondertekenen;
3. De gemeenteraad te informeren conform bijgaande conceptraadsinformatiebrief;
4. Wethouder Van de Looij te mandateren deze zo nodig aan te passen op basis van 
de actualiteit, waaronder afstemming op de brief die het ministerie van BZK naar de 
Tweede Kamer stuurt.

Openbare activiteitenkalender college van 20 tot en met 31 maart 2019

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom bij de 
genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij benadering, zoals 
doorgegeven door de organiserende partij. Neem voor meer informatie contact op per e
mail met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 84.

Afsluiting Tennisproject
Zaterdag 23 maart 2019 | aanvang 15.00 uur 
Locatie: David Lloyd, Peter Zuidlaan 30 in Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever maakt de prijswinnaars bekend van de groepen 5 van het 
basisonderwijs.

De groepen 5 van het basisonderwijs hebben binnen- en buitenschools tennislessen 
gevolgd. Dit is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de Gemeente Veldhoven en 
Brede School Veldhoven.

Feestelijke afsluiting renovatie woningen D'Ekker 
Zaterdag 23 maart 2019 | aanvang 15.00 uur
Locatie: Gemeenschapscentrum Sentrum 70, handwijzer 34 in Veldhoven
Na drie jaar is de renovatie van 493 woningen in de wijk d'Ekker in Veldhoven afgerond. Dit 
wil woningcorporatie Woonbedrijf vieren samen met bewoners en betrokkenen.

Bewoners kunnen op die middag bij verschillende kraampjes een 'duurzaam groen' cadeau 
kiezen. Ook krijgen ze meteen een leuke attentie mee. Verder is er een hapje, drankje en 
muziek.


