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

Openbare besluiten collegevergadering 17 september 2019

1. Vaststellen samenspraaktraject Omgevingsvisie
Het college besluit de raad voor te stellen het 'Samenspraaktraject 
Omgevingsvisie' vast te stellen volgens adviesnota nr. 19.089 en raadsbesluit nr. 
19.090.
Toelichting:
De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Een van de instrumenten van deze wet is 
de Omgevingsvisie. Het college wil deze omgevingsvisie in samenspraak met 
bewoners, ondernemers, instanties en andere belanghebbenden opstellen. Het 
voorstel hoe we dit samenspraakproces vormgeven legt het college nu eerst voor 
aan de gemeenteraad.

2. Vaststellen van het bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 62-64'
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 
62- 64' ongewijzigd vast te stellen, volgens adviesnota nr. 19.083 en besluit nr. 
19.084.
Toelichting:
Het college wil de mogelijkheid om twee nieuwe woningen te bouwen aan de 
Oude Kerkstraat tussen 62 en 64 vastleggen in een bestemmingsplan. Een 
bestemmingsplan regelt wat er wel en niet gebouwd mag worden in een bepaald 
gebied, en hoe de ruimte gebruikt mag worden. Over dit bestemmingsplan 
vergadert de gemeenteraad op 8 oktober 2019 en 29 oktober 2019.

3. Vaststelling belastingtarieven 2020
Het college besluit:
1. Als uitgangspunten te hanteren:
a. de opbrengsten van de begraafrechten, marktgelden en de tarieven wegens 
dienstverlening aan derden met het inflatiepercentage van 1,40Zo te verhogen;
b. de onroerende zaakbelastingen naast het inflatiepercentage van 1,40Zo met 
80Zo extra (bovenop de meerjarenbegroting) te verhogen;
c. de tarieven van de riool- en afvalstoffenheffing aan te passen zodat de 
kostendekking wordt gewaarborgd.
2. Met bovenstaande uitgangspunten de verordeningen aan de raad ter 
vaststelling aan te bieden, waarbij:
a. de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen naast het inflatiepercentage 
van 1,40Zo met 80Zo (bovenop de meerjarenbegroting 2019/2022) extra wordt 
verhoogd;
b. de tarieven van de afvalstoffenheffing worden verhoogd tot een 
kostendekkend niveau;
c. de tarieven van de rioolheffing worden verhoogd tot een kostendekkend 
niveau;
d. de tarieven van de hondenbelasting worden verhoogd tot een kostendekkend 
niveau;
e. de tarieven van de begraafrechten worden verhoogd met het 
inflatiepercentage van 1,4Z;
f. de tarieven van de marktgelden worden verhoogd met het inflatiepercentage 
van 1,4Z;
g. de tarieven vermeld in de tarievenverordening wegens dienstverlening aan
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derden worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,40Zo;
h. het tarief van de reclamebelasting Veldhoven-Dorp (Kromstraat) wordt 
aangepast zodat het gewenste bedrag kan worden geïnd;
i. het tarief van de reclamebelasting Veldhoven-Centrum (Citycentrum) wordt 
aangepast zodat het gewenste bedrag kan worden geïnd;
j. de legestarieven worden aangepast conform het vastgestelde beleid voor de 
legesheffing.
Toelichting:
De gemeentelijke belastingen maken deel uit van de totale gemeentelijke 
inkomsten. Jaarlijks worden deze opnieuw aangepast. Het college stelt daarom 
de raad voor om belastingverordeningen en -tarieven vast te stellen. De 
onroerende zaak belastingen (OZB) wordt boven op het inflatiepercentage van 
1,4Z met 8Z extra (bovenop de meerjarenbegroting) te verhoogd. Bij de 
marktgelden, de tarieven wegens dienstverlening aan derden en de 
begraafrechten wordt een verhoging van het inflatiepercentage van 1,40Zo 

gehanteerd. De tarieven van de hondenbelasting evenals de riool- en 
afvalstoffenheffing worden aangepast tot een niveau waarbij 100Z 
kostendekking wordt bereikt. De tarieven van de reclamebelasting en de leges 
worden eveneens aangepast.

4. Zienswijze over het werkprogramma 2020 van de MRE
Het college besluit om de raad via raadsadviesnota 19.097 en raadsbesluit 
19.098 voor te stellen om een zienswijze in te dienen over het werkprogramma 
2020 van de MRE.
Toelichting:
Veldhoven is één van de 21 regiogemeenten die deel uitmaken van de 
gemeenschappelijke regeling MRE. Deze organisatie heeft het werkprogramma 
2020 opgemaakt. De gemeenteraden krijgen de mogelijkheid om zienswijzen in 
te dienen. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen.

5. Programmabegroting 2020-2023
Het college besluit de programmabegroting 2020 - 2023 via raadsadviesnota 
19.095 en raadsbesluit 19.096 voor te leggen aan de raad.
Toelichting:
Het college heeft de begroting 2020 opgesteld, en legt deze voor aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad is bevoegd de begroting voor de gemeente 
vast te stellen.

Openbare activiteitenkalender college 19 tot en met 29 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.

Opening Dementheek
Zaterdag 21 september 2019 | 13.30 uur
Locatie : Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2 in Veldhoven
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Wethouder Mariënne van Dongen spreekt een kort woord bij de opening van de 
Dementheek.

Veldhovense Sportmarkt
Zaterdag 21 september 2019 | 13.30 en 14.00 uur 
Locatie : City-centrum Veldhoven.

Wethouder Daan de Kort doet een woordje tijdens de Veldhovense Sportmarkt. Hij zal 
het onder andere hebben over het belang van een gezonde leefstijl en een gezonde 
leefomgeving.

Finissage tentoonstelling 'Oud Hout' (feestelijke afsluiting)
Zondag 22 september 2019 114.00 uur 
Locatie : Hemelrijken 6 in Veldhoven

Wethouder Hans van de Looij blikt terug op de expositie van kunstwerken gemaakt 
van archeologisch hout van oude waterputten. Van de kunstwerken is een prachtig 
fotoboek gemaakt dat zal worden gepresenteerd.

Opening 'Kleur in de wijk'
Dinsdag 24 september 2019 | 11.30 uur
Locatie : Brede School Sint Jan Baptist, Oude Kerkstraat 27 in Veldhoven

Wethouder Daan de Kort staat stil bij hoe je als leerling, ouder, leerkracht en school 
positief kunt bijdragen aan de leefbaarheid van je omgeving.

Verkeersactie in het kader van de Brabantse verkeersveiligheid dag 
Donderdag 26 september 2019 | 8.30 uur 
Locatie : Platanenlaan 28, 5507 MD Veldhoven

Wethouder Ad van den Oever spreekt samen met de politie en cliënten van het 
Severinus automobilisten aan op hun snelheid. Severinus houdt in samenwerking met 
de politie en de gemeente een verkeersactie in woonwijk 'de Berkť op de Platanenlaan 
bij de vestiging van Severinus.

Opening StockX
Donderdag 26 september 2019 | 9.00 uur 
Locatie : De Run 4312 in Veldhoven

Wethouder Daan de Kort doet een woordje bij de opening van het internationale 
bedrijf StockX. StockX is een soort 'marktplaats' en tussenpersoon waar particulieren 
'original' sneakers kopen en verkopen. StockX kijkt na of de schoenen authentiek zijn.

Opening Airios
Donderdag 26 september 2019 | 16.30 uur 
Locatie : Peter Zuidlaan 10 in Veldhoven

Wethouder Jeroen Rooijakkers heet het bedrijf Airios welkom in de gemeente 
Veldhoven. Airios is marktleider en houdt zich bezig met ultramoderne 
klimaatregelingen voor huizen en gebouwen.

Uitreiking Veldhovense Cultuurprijs 2019 
Zondag 29 september 2019 | 14.30 uur
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Locatie : Hoofdpodium Cityfest, Meiveld, Veldhoven

Wethouder Hans van de Looij reikt de Veldhovense Cultuurprijs uit. De Veldhovense 
Cultuurprijs is bedoeld voor een bijzonder kunstzinnig (jong) talent uit Veldhoven of 
De Kempen of voor een compleet langjarig cultureel oeuvre.
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Huldiging CDKidz
Zondag 29 september 2019 | tijdstip in de middag nog niet bekend 
Locatie : Hoofdpodium Cityfest, Meiveld, Veldhoven

Wethouder Daan de Kort huldigt CDKidz, het jongste demoteam van Cardo Dance 
Department. Ze zijn dit jaar wereldkampioen hip hop geworden in de categorie under 
16 advanced.
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