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Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 15 januari 2019

Hieronder zijn de besluiten van het college kort weergegeven. Over sommige besluiten 
stuurt het college aparte persberichten uit om de media te informeren.

1. Het college heeft de notulen van de openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 15 januari 2019 vastgesteld.

2. Vanwege de toegenomen vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning van met 
name jeugdige inwoners, heeft het college besloten om MEE Zuidoost Brabant 
aanvullende subsidie te verlenen.
Het college besluit formeel om aanvullende subsidie ter hoogte van C 37.763,50 te 
verlenen aan MEE Zuidoost Brabant voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

3. Het college heeft een convenant gesloten met partners op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid om radicalisering en extremisme effectief te kunnen voorkomen en 
bestrijden.
Het college besluit formeel tot het vaststellen en aangaan van het convenant 
Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming Radicalisering en Extremisme Oost-Brabant.

4. Het college heeft de dienstverleningsovereenkomst 2019-2022 met de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) vastgesteld en van toepassing verklaard. 
Hierin liggen de afspraken vast over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder 
de ODZOB taken uitvoert voor de gemeente Veldhoven.
Het college besluit formeel om:
1. De DVO 2019-2022 van de GR ODZOB vast te stellen en daarmee van toepassing te 
verklaren;
2. Wethouder J. Rooijakkers te machtigen de DVO te ondertekenen.

Openbare activiteitenkalender college van 22 januari tot en met 3 februari 
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 nieuwe kleedkamers SV Marvilde 
Zondag 27 januari 2019 | 13.00 uur
Locatie: SV Marvilde, Kerkakkerstraat 139 5504 GM Veldhoven
Wethouder Daan de Kort verricht de openingshandeling van de nieuwe kleedkamers bij 
voetbalvereniging SV Marvilde.


