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Openbare besluiten collegevergadering 16 april 2019

♦m
Veldhoven

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 9 april 2019.

2. Het college stelt de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) vast. De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland 
waarin objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige 
manier zijn vast gelegd. Door het vaststellen van de verantwoordingsrapportage legt 
het college verantwoording af aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als 
formeel toezichthouder.
Het college besluit tot het vaststellen van de verantwoordingsrapportage 
Basisregistratie Grootschalige Topografie en de daarin genoemde 
verbetermaatregelen.

3. Het college verleent geen medewerking aan het verzoek om de agrarische 
bestemming van het westelijk deel van het perceel Zandoerleseweg 68 te 
herbestemmen tot woonbestemming. Daardoor is de bouw van een tweede woning op 
dit gedeelte van het perceel niet mogelijk.
Het college besluit om geen principemedewerking te verlenen aan het herbestemmen 
van het agrarische deel van het perceel Zandoerleseweg 68 tot woningbouwlocatie.

4. De Commissie Ziekendag heeft verzocht om een bijdrage uit het Jack Mikkersfonds 
voor de jubileumactiviteiten van de Ziekendag dit jaar. Omdat de Ziekendag al 
subsidie ontvangt, en de jubileumactiviteiten onvoldoende aanvulling op het aanbod 
zijn, wordt daarvoor geen subsidie verleend.
Het college besluit om het advies van de commissie, om de subsidie in verband met 
het jubileum van de Veldhovense Ziekendag op grond van de subsidieregeling Vitale 
Samenleving af te wijzen, over te nemen.

5. Het college wijst een heffings- en invorderingsambtenaar aan en voorziet eveneens in 
de vervanging bij afwezigheid of verhindering van deze functionarissen.
Het college besluit om
1. Het hoofd van de afdeling Advies en Ondersteuning aan te wijzen als 
heffingsambtenaar. Bij afwezigheid of verhindering van deze functionaris als 
plaatsvervangers aan te wijzen het hoofd van de afdeling Facilitair Bedrijf alsmede het 
hoofd van de afdeling Mens en Omgeving.
2. De concerncontroller aan te wijzen als invorderingsambtenaar. Bij afwezigheid of 
verhindering van deze functionaris als plaatsvervangers aan te wijzen het hoofd van 
de afdeling Regie en Ontwikkeling alsmede het hoofd van de afdeling Beheer en 
Realisatie.

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

7. Het college heeft de jaarstukken 2018 behandeld zodat deze aan de accountant 
kunnen worden aangeboden voor de controle. In de jaarstukken legt het college 
verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in afgelopen 
jaar.
Het college besluit om
1. In te stemmen met de Jaarstukken 2018.
2. De jaarstukken 2018 aan de accountant aan te bieden.

8. Het college geeft antwoord op vragen van de VSA-fractie over de OZB-verhoging. 
Deze beantwoording komt op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering te 
staan.
Het college besluit om de artikel 42 vragen van de VSA over de onroerende 
zaakbelasting te beantwoorden overeenkomstig bijgaande concept brief.

9. Er is een Erespeld uitgereikt aan de heer S.A.H. Noordermeer vanwege 28 jaar 
vrijwilligerswerk in Veldhoven.

Openbare activiteitenkalender college van 23 april tot en met 5 mei 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.

Viering KBO Meerveldhoven ļ D'Ekker
Donderdag 25 april 2019 | aanvang 14.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum de Ligt, Ligt 157 in Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever doet een welkomstwoordje bij de viering van Koningsdag bij 
KBO Meerveldhoven/D'Ekker.

Lintjesregen
Vrijdag 26 april 2019 | aanvang 11.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Veldhoven, (raadszaal), Meiveld 1 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez reikt Koninklijke Onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse 
Lintjesregen.
De pers ontvangt een uitnodiging.

Opening Oranjemarkt
Zaterdag 27 april 2018 | aanvang 11.00 uur
Locatie: Hoofdpodium Meiveld, City Centrum, Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez opent de Oranjemarkt en zet de gedecoreerden 
van 2019 in het zonnetje.
De burgemeester houdt een toespraak tijdens de Oranjemarkt. Alle gedecoreerden van 
2019 worden op het podium uitgenodigd.
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Koningsdaglunch
Zaterdag 27 april 2018 | aanvang 12.00 uur
Locatie: D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez opent en is aanwezig bij deze lunch waarvoor alle 
gedecoreerden met een Koninklijke Onderscheiding van dit jaar en voorafgaande jaren zijn 
uitgenodigd.

Opening Expositie Oud Hout
Zondag 28 april 2018 | aanvang 14.00 uur
Locatie: Museum 't Oude Slot, Hemelrijken 6 in Veldhoven
Wethouder Hans van de Looij opent de expositie Oud Hout.
Dit hout is door de Gemeente Veldhoven beschikbaar gesteld aan een aantal kunstenaars.

Van 28 april tot en met 30 juni is bij Museum 't Oude Slot een expositie met een bijzondere 
archeologische achtergrond. Maar liefst 64 kunstenaars bewijzen eer aan oud hout, dat is 
opgegraven op de plek waar Huysackers in de wijk Zilverackers wordt gebouwd.


