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Bij vragen kan er contact op worden genomen met het team communicatie voor een 
afspraak. Op donderdag 9 oktober om 9.15 uur vindt het persgesprek plaats. 
Wethouders Van Dongen en De Kort zijn hierbij aanwezig.

Openbare besluiten collegevergadering 15 oktober 2019

1. Uitvoering contractbeheer leerlingenvervoer
Het college besluit:
1. Trafficon Consultancy BV opdracht te geven het contractbeheer voor het 
leerlingenvervoer van de gemeente Veldhoven uit te voeren voor de periode tot 
en met schooljaar 2021-2022, met de mogelijkheid om de overeenkomst 
uiterlijk drie maanden voor het einde van het dan lopende schooljaar op te 
zeggen.
2. bijgevoegde raadsinformatienota vast te stellen.
Toelichting:
De gemeente verstrekt een opdracht voor het contractbeheer van het 
leerlingenvervoer van de gemeente Veldhoven aan Trafficon Consultancy BV.

2. Beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023 voorleggen aan de raad en 
het bijbehorende uitvoeringsplan vaststellen
Het college besluit:
1. Aan de raad voorstellen om het beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023 
'Schulden: Veldhoven aan zet!' vast te stellen volgens adviesnota 19.069 en 
raadsbesluit 19.070.
2. Het uitvoeringsplan (bijlage 7.1 van het beleidsplan) vast te stellen, nadat de 
raad het beleidsplan heeft vastgesteld.
Toelichting:
Het college stelt de raad voor om het beleidsplan schulddienstverlening 2020
2023 vast te stellen. In dit beleidsplan worden de kaders verwoord van de lokale 
aanpak van schuldenproblematiek. Daarnaast stelt het college het bijgevoegde 
uitvoeringsplan vast, nadat de raad het beleidsplan heeft vastgesteld.

3. Aangaan anterieure exploitatieovereenkomst en 
planschadeovereenkomst locatie Hoogeind ong.
Het college besluit:
1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer 
van een ontwikkeling aan en nabij Hoogeind en Oude Kerkstraat, op de percelen 
kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie G, nummers 494 en 889;
2. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer van 
een ontwikkeling aan en nabij Hoogeind en Oude Kerkstraat, op de percelen 
kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie G, nummers 494 en 889. 
Toelichting:
De gemeente heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer over de bouw 
van een multifunctionele accommodatie op een stuk grond aan en nabij 
Hoogeind en Oude Kerkstraat. De gemeente zal de benodigde planologische 
procedure starten en de kosten hiervan doorberekenen.

4. Aangaan van een intentieverklaring Collectief Besloten Vervoer en 
Infrastructuur Brainport
Het college besluit:
1. Het aangaan van de intentieverklaring Collectief Besloten Vervoer en 
Infrastructuur Brainport;
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2. De burgemeester geeft volmacht aan wethouder A. van den Oever om deze 
intentieverklaring te ondertekenen.
Toelichting:
Het college heeft besloten om een intentieverklaring Collectief Besloten Vervoer 
en Infrastructuur Brainport te ondertekenen. Samen met ASML, MMC, Fontys, 
Tu/e, DAF Trucks, VDL, Philips, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, 
gemeente Eindhoven en Brainport Development onderzoeken we de 
mogelijkheden van collectief vervoer. Met deze intentieverklaring spreken alle 
ondertekenende partijen uit deel te willen nemen aan de eerste fase van dit 
onderzoek.
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