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Openbare besluiten collegevergadering 25 juni 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 openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 18 juni 2019.

2. Het college stuurt informatie naar de raad over de stand van zaken van de uitvoering 
van de motie 'tijdelijke huisvesting voor starters en anderen'.
Het college besluit de raadsinformatienota vast te stellen en te verzenden naar de 
raad.

3. Het college vindt het wenselijk om het tarief voor afvalstoffenheffing voor kliko's en 
plastic huisvuilzakken (ondergronds en cocons) gelijk te stellen, net als het invoeren 
van een tarief voor het omruilen van het formaat kliko. Het college stelt de raad voor 
om deze wijzigingen in de concept-begroting 2020 op te nemen. In november besluit 
de gemeenteraad hier over tijdens de begrotingsbehandeling.
Het college besluit tot
1. een gelijkstelling van de tarieven afvalstoffenheffing op te nemen in de concept- 
begroting 2020;
2. het invoeren van een tarief voor het omruilen van het formaat kliko, op te nemen in 
de concept-begroting 2020.

4. (Embargo op besluit B&W van 24 juni 2019 tot 1 juli)
Het college stuurt informatie naar de raad over de stand van zaken rondom het 
leerlingenvervoer door Van Gerwen Taxi BV.
Het college besluit de raadsinformatienota 'Ontwikkelingen leerlingenvervoer 
gemeente Veldhoven' vast te stellen.

5. Er is een Erespeld uitgereikt aan de heer C.P.V. (Kees) van Kampen voor zijn 16 jaar 
inzet als vrijwilliger in de gemeente Veldhoven.
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Openbare activiteitenkalender college van 3 tot en met 14 juli 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.

Officiële Opening "Belevingstuin voor mensen met dementie"
Woensdag 3 juli 2019 | aanvang 14.00 uur 
Locatie: De BijenBerkt, Berkt 37, Veldhoven
Wethouder Mariënne van Dongen doet een woordje bij de opening van de belevingstuin. 
Hugo Borst, schrijver van onder andere het "Manifest voor Dementie" zal de officiële 
opening verrichten.
De Belevingstuin is een initiatief van Bijenhouders vereniging St. Ambrosius Veldhoven 
samen met SWOVE en de Rotaryclub Eindhoven - Veldhoven, de gemeente Veldhoven en 
sponsoren uit Veldhoven.

Jeugdvakantieweek
Donderdag 11 juli 2019 | aanvang 13.30 uur 
Locatie: Europalaan Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez gaat pannenkoeken bakken tijdens de jeugdvakantieweek.


