
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 17 september 2019

1. Nemen van een voorgenomen besluit tot vaststellen 
personeelshandboek en informatiebrief in het kader van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Het college besluit ten behoeve van de invoering van de Wnra de volgende 
voornemenbesluiten te nemen:
1. vaststellen van het personeelshandboek;
2. versturen van een informatiebrief aan alle medewerkers over de wijziging van 
hun aanstelling in een arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020;
3. intrekken van de bestaande rechtspositieregelingen per 1 januari 2020. 
Toelichting:
Met ingang van 1 januari 2020 gaat de wet Normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) in. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde 
rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan merken 
ambtenaren weinig in de dagelijkse praktijk. Er zijn wel enkele wijzigingen. Zo 
wordt de rechtspositie voortaan geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Cao 
Gemeenten, de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek.

2. Vaststellen pilot Woonprogramma Zonderwijk en evaluatie
Het college besluit:
1. Het woonprogramma Zonderwijk vast te stellen
2. Op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie woonprogramma's voor alle 
wijken van Veldhoven op te stellen.
3. De gemeentelijke locaties Springplank (gebied rondom 't Tweespan, op korte 
termijn) en Poolster (middellange termijn) tot ontwikkeling te brengen, op basis 
van de uitgangspunten die volgen uit het woonprogramma.
Toelichting:
Als uitwerking van de Woonvisie heeft het college als pilot voor Zonderwijk een 
woonprogramma vastgesteld. Hierin staan gewenste ontwikkelingen in de 
woningvoorraad van de wijk genoemd. Naar aanleiding van de pilot en de krapte 
op de woningmarkt wil het college woningbouw ontwikkelen op de locaties 
Springplank (korte termijn) en Poolster (middellange termijn). Ook voor de 
andere wijken van Veldhoven zullen woonprogramma 's worden opgesteld.

3. Adviseren auditcommissie over het vaststellen van het Controleprotocol 
voor de accountantscontrole 2019-2022 en het Normenkader 
rechtmatigheid 2019
Het college besluit:
1. De auditcommissie te adviseren om het Controleprotocol voor de 
accountantscontrole 2019-2022 vast te stellen.
2. De auditcommissie te adviseren om het Normenkader rechtmatigheid 2019 
vast te stellen.
Toelichting:
Het college adviseert de auditcommissie om de richtlijnen en het overzicht van 
wetten en regelingen, waar de accountant rekening mee dient te houden bij de 
controle van de jaarrekening van de gemeente Veldhoven, vast te stellen.
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Openbare activiteitenkalender college 25 september tot en met 5 
oktober 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.

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
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.

Huldiging CDKidz
Zondag 29 september 2019 | 14.45 uur
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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Regiocongres Limbra
Dinsdag 1 oktober 2019 | 9.30 uur
Locatie : Conference Centre Koningshof, Locht 117 in Veldhoven

Burgemeester Marcel Delhez en wethouder Daan de Kort doen een woordje bij de 
opening van het congres. Op 1 oktober vindt het NVVB (Nederlandse Vereniging voor 
Burgerzaken) regiocongres van de afdelingen Limburg en Noord-Brabant plaats. Het 
congres heeft dit jaar een feestelijk tintje, namelijk 25 jaar GBA en NVVB.

Opening eerste BoekStart 
Donderdag 3 oktober 2019 | 9.30 uur
Locatie : Korein Kinderplein, De Messenmaker 2-8-10 in Veldhoven

Wethouder Daan de Kort verricht de feestelijke opening van de eerste BoekStart. 
BoekStart in de Kinderopvang is een landelijk programma dat zich richt op het 
stimuleren en bevorderen van het voorleesklimaat in de Kinderopvang. Daarnaast 
heeft het programma als doel het verhogen van ouderbetrokkenheid bij de 
leesontwikkeling van hun kind.
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