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Bij vragen kan er contact op worden genomen met het team communicatie voor een 
afspraak.

Openbare besluiten collegevergadering 27 augustus 2019

1. Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en 
Schulddienstverlening over 2018
Het college besluit de informatienota raad 'Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, 
Jeugd, Participatiewet en Schulddienstverlening over 2018' vast te stellen. 
Toelichting:
Het college heeft laten onderzoeken hoe inwoners het aanvragen van 
ondersteuning ervaren. Het gaat om ondersteuning op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij de Wmo en Jeugdwet zijn ook vragen 
gesteld over de kwaliteit van de geboden ondersteuning. De conclusie is dat 
Veldhovenaren tevreden zijn, al kunnen sommige onderdelen beter. Daarmee 
gaat het college aan de slag.

2. Uitspraak Raad van State inzake Noodbevel bij Eritrese conferentie in 
NH Koningshof in april 2017
Het college besluit bijgaande raadsinformatienota vast te stellen waarin de raad 
over de uitspraak van de Raad van State inzake het Noodbevel bij de Eritrese 
conferentie in NH Koningshof in april 2017 wordt geïnformeerd.
Toelichting:
Het college besluit de raad te informeren over de uitspraak van de Raad van 
State inzake het Noodbevel bij de Eritrese conferentie in NH Koningshof in april 
2017.

Openbare activiteitenkalender college 29 augustus tot en met 8 
september 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.

10de golfdag van Stichting Team King
Vrijdag 30 augustus 2019 | aanvang 12.30 uur
Locatie: Burggolf Golfclub Gendersteyn, Locht 140 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez geeft het startschot voor de 18 holes wedstrijd.

Presentatie boek 'Slim Zand', Tijs van den Boomen 
Vrijdag 30 augustus 2019 | aanvang 17.00 uur 
Locatie: Café In d'n Olie-fant, Kromstraat 29 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.
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Open dag Brandweer Veldhoven
Zondag 8 september 2019 | aanvang 10.00 uur
Locatie: De Run 5610, 5504 DJ Veldhoven

Burgemeester Marcel Delhez verricht de opening van de Open Dag.
Met de Open dag van de Brandweer Veldhoven staat de Brandweer stil bij het 85-jarig 
bestaan van Brandweer Veldhoven en het 60-jarig bestaan van Jeugdbrandweer 
Veldhoven.
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