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Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 10 en 14 mei 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 openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 7 mei 2019.

2. Het college verleent medewerking om op het perceel Heike 27 de bestaande woning te 
slopen en hiervoor in de plaats drie nieuwe woningen terug te bouwen.
Het college besluit tot principemedewerking verlenen aan het realiseren van twee 
extra vrijstaande woningen op het perceel Heike 27.

3. Het college heeft de motie "Daken voor zonne-energie" vastgesteld. Daarmee wil de 
gemeente Veldhoven, samen met andere gemeenten, op het VNG-congres van juni 
2019 de rijksoverheid aansporen om het mogelijk te maken om het benutten van 
dakoppervlak voor het opwekken van zonne-energie te maximaliseren.
Het college besluit om in te stemmen met de bijgevoegde motie "Daken voor zonne- 
energie" voor het VNG-congres op 4 en 5 juni.

4. Senioren Veldhoven heeft op 14 april een tweetal brieven met artikel 42 vragen 
verstuurd. De vragen gaan over 'geld voor woonvormen ouderen' en 'woningen voor 
ouderen ingenomen door jongeren'. Met bijgaande brief worden de vragen uit beide 
brieven beantwoord. Het antwoord houdt in dat het college op de hoogte is van het 
bestaan van de stimuleringsregeling voor woonvormen om ouderen te huisvesten en 
dat in lopende gesprekken met corporaties besproken wordt hoe voldoende woningen 
voor ouderen gerealiseerd kunnen worden.
Het college besluit tot het vaststellen van bijgaande antwoordbrief met hierin de 
antwoorden op beide brieven met artikel 42 vragen van Senioren Veldhoven.

5. De Stichting Veldhoven Culinair heeft een subsidieverzoek ingediend voor het 
organiseren van de 2019 editie van Veldhoven Proeft. Omdat het verzoek niet voldoet 
aan de subsidiecriteria, heeft het college besloten het subsidieverzoek af te wijzen.
Het college besluit afwijzend te beslissen op het verzoek om subsidie van de Stichting 
Veldhoven Culinair voor het evenement Veldhoven Proeft.

6. Het college stelt de gemeenteraad voor de SVn-Starterslening en de SVn- 
stimuleringslening voor woningeigenaren in Veldhoven in te voeren met een budget 
van C 2 mln per leningsvorm.
Het college besluit om de raad voor te stellen, om de volgende budgetten beschikbaar 
te stellen:
1. C 2 mln voor de invoering per 1 januari 2020 van de 'starterslening' ten behoeve 
van eerste-woning-aankopen door koopstarters op de woningmarkt in Veldhoven;
2. C 2 mln voor de invoering per 1 januari 2020 van de 'stimuleringslening' ten 
behoeve van de aanpassing van koopwoningen in Veldhoven voor:
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a. het langer thuis wonen van oudere bewoners dan wel bewoners met kinderen met 
een beperking;
b. het verduurzamen van de woning;
c. het saneren van asbestdaken in verband met het asbestverbod per 2025. Deze 
budgetten zullen revolverend (zichzelf aanvullend) worden ingelegd op de rekening 
courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

7. (embargo op besluit B&W van 8 mei 2019)
In het Afsprakenkader Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 2017 is 
afgesproken dat er een SGE-brede Visie op Wonen wordt opgesteld. Deze moet in 9 
gemeenten door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het Veldhovens college biedt 
de visie nu ter vaststelling aan de gemeenteraad.
Het college besluit om
1. in te stemmen met de SGE Visie op Wonen;
2. de SGE Visie op Wonen ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
3. Embargo op dit besluit te leggen tot 14 mei 2019 vanwege regionale afspraken.

8. (embargo op besluit B&W van 10 mei 2019)
Het college besluit om vervoerservice Van Driel B.V. de opdracht te verstrekken tot 
het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen Veldhoven, naar en van scholen voor 
(speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 
stageadressen in diverse plaatsen, onder de voorwaarden en afspraken als 
opgenomen in de 'Overeenkomst Leerlingenvervoer vanaf 9 juni e.v. gemeente 
Veldhoven' en het 'Aanbestedingsdocument Leerlingenvervoer 2018-2019 e.v. 
gemeente Veldhoven', met ingang van 9 juni 2019.

Openbare activiteitenkalender college van 14 tot en met 26 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.

Huldigen vrijwilligers SWOVE
Donderdag 23 mei 2019 | aanvang 14.00 uur
Locatie: Sportpark De Korze, kantine Rood Wit, Korze 82 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort heeft op 23 mei 9 vrijwilligers in het zonnetje voor hun jarenlange 
tomeloze inzet. Dankzij deze vrijwilligers kan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid 
van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers behouden blijven of verbeterd worden.

Opening bibliotheek Openbare basisschool Dick Bruna 
Maandag 27 mei 2019 | aanvang 9.00 uur
Locatie: OBS Dick Bruna, Locatie MFA Noord, Smelen 38, 5508 SM Veldhoven
Wethouder Daan de Kort opent de schoolbibliotheek op 3 locaties van OBS Dick Bruna.


