
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 23 juli 2019

Hieronder zijn de besluiten van het college kort weergegeven. Over sommige 
besluiten verstuurt het college aparte persberichten.

1. Vaststellen verordeningen Starterslening en Stimuleringslening
Het college besluit de raad voor te stellen om met ingang van 1 januari 2020:
1. Bijgaande concept-verordening Starterslening Gemeente Veldhoven 2020 

vast te stellen.
2. Bijgaande concept-verordening Stimuleringslening ’Langer thuis wonen', 

’Duurzaam maken' en ’Asbestsanering' Gemeente Veldhoven 2020 vast te 
stellen.

Toelichting:
Op 2 juli 2019 besliste de raad om per 1 januari 2020 de Starterslening 
(opnieuw) en de Stimuleringslening in te voeren. Het college stelt de raad nu 
voor, om twee verordeningen vast te stellen. Deze verordeningen gaan over de 
aanvraagprocedure en voorwaarden voor het verstrekken van de starterslening 
en de stimuleringslening.

2. Invoeringskosten Omgevingswet meenemen in de begroting
Het college besluit:
1. Voor de aanvullende kosten betreffende de invoering van de Omgevingswet 

voor de jaarschijf 2019 incidenteel C 41.600 op te nemen bij de derde 
Kwarap van 2019.

2. De navolgende financiële consequenties af te wegen bij het opstellen van de 
conceptbegroting 2020-2023:

a. voor de jaarschijf 2020 incidenteel C 354.000 voor de invoering van 
de Omgevingswet;

b. Voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 incidenteel respectievelijk 
C 233.880, C 50.240 en C 4.320 voor invoering van de 
Omgevingswet.

c. Met ingang van 2020 structureel C 45.000 opnemen voor de 
aansluiting (inclusief instandhouding en beheerskosten) op het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Toelichting:
1 Januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het college stelt de 
gemeenteraad voor om middelen beschikbaar te stellen, zodat de gemeente zich 
hierop goed kan voorbereiden en klaar is om ermee te werken volgens de 
doelstellingen van de wet.

3. Besluit nemen op het verzoek van vv UNA om tweede kunstgrasveld
Het college besluit afwijzend te beslissen op het verzoek van vv UNA voor de 
aanleg van een tweede kunstgrasveld.
Toelichting:
Het college verleent geen medewerking aan het verzoek van voetbalvereniging 
UNA om een tweede kunstgrasveld aan te leggen. De reden hiervoor is dat wordt 
vastgehouden aan het meerjarenbeheerplan voor buitensportaccommodaties.
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4. Aangaan van een anterieure overeenkomst inzake herontwikkeling 
Bossebaan - Schimmerik - Burgemeester van Hoofflaan
Het college besluit tot:
1. Het aangaan van een anterieure overeenkomst met Burgtbouw B.V. over de 

herontwikkeling van het gebied aan de Bossebaan - Schimmerik - 
Burgemeester van Hoofflaan, ter plaatse van het voormalige 
distributiecentrum en bankgebouw.

2. De portefeuillehouder Ad van den Oever te mandateren voor ondertekening 
van de anterieure overeenkomst.

Toelichting:
Het college van B en W heeft besloten om een anterieure overeenkomst aan te 
gaan waarin de afspraken worden vermeld die betrekking hebben op de 
ontwikkeling van het gebied aan de Bossebaan - Schimmerik - Burgemeester 
van Hoofflaan.

5. Aangaan koop- en realisatieovereenkomst inzake de ontwikkeling van
’the village'
Het college besluit:
1. Een koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan met exploitant voor de 

locatie nabij de rotonde op de kruising Meerhovendreef/Hertgang ten 
behoeve van de ontwikkeling en realisatie van appartementencomplex ’the 
village', bestaande uit 5 gebouwen met in totaal 94 appartementen.

2. De bevoegdheid tot ondertekening van de koop- en realisatieovereenkomst 
te mandateren aan de portefeuillehouder Ad van den Oever.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders besluit een koop- en 
realisatieovereenkomst aan te gaan voor de locatie nabij de rotonde op de 
kruising Meerhovendreef/Hertgang. Exploitant is van plan een 
appartementencomplex te bouwen bestaande uit 5 gebouwen met in totaal 94 
appartementen.

6. Opstellen Lokaal Sportakkoord
Het college besluit deel te nemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden. 
Toelichting:
De gemeente gaat deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden. Hiervoor 
zal een Lokaal Sportakkoord met verenigingen worden opgesteld.
Doel hiervan, indachtig het visiedocument 'Veldhoven Beweegt!', is om zoveel 
mogelijk Veldhovenaren aan het sporten en bewegen te krijgen en te stimuleren 
tot een gezonde en actieve leefstijl.
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7. Besluiten over subsidie Educatief Centrum De Parasol
Het college besluit:
1. De activiteiten van Educatief Centrum De Parasol na het schooljaar 2019-2020 niet 

meer te subsidiëren.
2. De subsidieaanvraag voor 2020 van Educatief Centrum De Parasol deels te weigeren.
3. De informatienota 19bs00098 over de subsidiëring van Educatief Centrum De Parasol 

vast te stellen.
Toelichting:
Het college besluit om de activiteiten van Educatief Centrum De Parasol na het 
schooljaar 2019-2020 niet meer te subsidiëren, omdat het cursusaanbod waar 
het volwasseneneducatie betreft onvoldoende gericht is op het vergroten van de 
participatiekansen van alle Veldhovenaren en van mensen met een 
taalachterstand en omdat dit deels op andere (efficiëntere) wijze kan worden 
verzorgd in Veldhoven en/of de regio.

Vrijgekomen embargo's

Niet van toepassing.

Openbare activiteitenkalender college

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

3


