
Veldhoven

Tot de week van 19 augustus is er geen vast persmoment. Bij vragen kan er contact 
op worden genomen met het team communicatie voor een afspraak.

Openbare besluiten collegevergadering 16 juli 2019

1. Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum-west
Het college besluit de raad voor te stellen het samenspraaktraject 
gebiedsontwikkeling centrum-west vast te stellen.
Toelichting:

Naar verwachting worden eind 2021 het huidige zwembad en wijkgebouw D'n 
Uitwijk gesloopt, als er ten zuiden van de sporthal een nieuw zwembad is 
gerealiseerd. De veranderingen in dit gebied ten westen van het Citycentrum 
zijn een goede reden voor een gebiedsontwikkeling van het gehele gebied 
centrum-west. Het college wil daarvoor in samenspraak met onder andere 
bewoners en ondernemers een gebiedsvisie opstellen. Het voorstel voor deze 
samenspraak legt het college nu eerst voor aan de gemeenteraad.

2. Beantwoorden artikel 42 brief SENIOREN VELDHOVEN fractie inzake 
vragen over Bravoflex
Het college besluit de artikel 42-vraag van de SENIOREN VELDHOVEN-fractie 
over Bravoflex te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:

Het college beantwoordt vragen van de fractie SENIOREN VELDHOVEN 
aangaande Bravoflex. Bravoflex is een aanvulling op bestaande openbaar 
vervoersvoorzieningen. In bepaalde wijken is de dekkingsgraad van bushaltes 
echter minder hoog. Tijdens overleggen met de Provincie en Hermes/Bravo is 
de intentie uitgesproken om extra Bravoflex haltes te plaatsen op strategische 
locaties.

3. Gunnen bouw nieuw zwembad en instemmen met hogere
exploitatielasten.
Het college besluit:
1. De opdracht voor de realisatie van het nieuwe zwembad te gunnen in 

overeenstemming met het gunningsadvies onder voorbehoud dat de raad 
op 17 september 2019 instemt met de hogere exploitatielasten voor de 
zwemsport.

2. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel 19.029 en raadsbesluit 19.030 voor 
te stellen om akkoord te gaan om de hogere exploitatielasten voor 
zwemsport te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Toelichting:
Het college heeft de bouw van het nieuwe zwembad onder voorbehoud gegund 
in overeenstemming met het gunningsadvies.
Omdat de (jaarlijkse) exploitatielasten voor zwemsport hoger uitvallen, legt het 
college dit voor aan de gemeenteraad.
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4. Vaststellen nieuwe lokale regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders Veldhoven 2019.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen door middel van raadsadvies 19.049 en raadsbesluit 

19.050 de Verordening voorzieningen wethouders uit 2003 in te trekken.
2. de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019 

vast te stellen.
3. de raad de informatienota Regeling rechtspositie burgemeester en 

wethouders Veldhoven 2019 voor te leggen.
Toelichting:
Er zijn landelijke regels voor de vergoedingen van kosten aan burgemeester en 
wethouders. De Veldhovense afspraken hierover leggen we vast in een lokale 
regeling. Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw rechtspositiebesluit voor politieke 
ambtsdragers. In aansluiting daar op is een nieuwe lokale regeling gemaakt.

Vrijgekomen embargo's

Niet van toepassing.

Openbare activiteitenkalender college

Er zijn tot en met 27 juli a.s. geen activiteiten gepland.


