
Veldhoven

Bij vragen kan er contact op worden genomen met het team communicatie voor een 
afspraak. Op donderdag 24 oktober om 9.15 uur vindt het persgesprek plaats.

Openbare besluiten collegevergadering 22 oktober 2019

1. Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening te 
wijzigen door middel van bijgevoegd raadsadvies (19.091) en raadsbesluit 
(19.092).
Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor om de Algemene plaatselijke 
verordening te wijzigen. De wijzigingen betreffen diverse uiteenlopende 
onderwerpen.

2. Voortzetting huishoudelijke hulp toelage (HHT)
Het college besluit:
1. De regeling Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voort te zetten voor de duur 
van 3 jaar (2020, 2021 en 2022), waarbij enkel bestaande cliënten gebruik 
kunnen blijven maken van de regeling.
2. De gemeentelijke vergoeding aan de HHT-zorgaanbieders te verhogen naar C 
8,50 per uur.
3. De raad te informeren middels bijgaande informatienota met kenmerk 
19bs00172.
Toelichting:
Het college heeft besloten tot het voorzetten van de huishoudelijke hulp toelage 
(HHT) voor 1 jaar (2020) met een vergoeding van O 8,50 per uur voor de 
zorgaanbieders. Enkel bestaande cliënten kunnen gebruik blijven maken van 
deze regeling, nieuwe instroom is niet meer mogelijk per 1 januari 2020.

3. Finale kwijting geschil met gasvulstation
Het college besluit:
1. Het budget 270402 'omgevingshandhaving en toezicht/milieu' eenmalig op te 
hogen om te komen tot een finale kwijting met de eigenaar van een 
gasvulstation en de dekking hiervoor op te voeren in bestuursrapportage III 
Toelichting:
Het college heeft besloten om het budget bij te laten stellen en zo te komen tot 
een finale kwijting met de eigenaar van een gasvulstation.

Activiteitenlijst college van 28 oktober t/m 3 november 2019

Nationale dag van de fietsverlichting 
Maandag 28 oktober 2019 | 10.00 uur
Locatie : Overdekte fietsstalling Horst (bij de Hema), City Centrum Veldhoven

Wethouder Ad van den Oever plaatst een sjabloon met spuitkrijt op trottoirtegels 
samen met vrijwilligers van Veldhoven Samen Verkeersveilig.

Het betreft een campagne voor ^et je licht aan' waarvoor aandacht wordt gevraagd 
vanuit de provincie en de ANWB.
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Opening van de kick off 'Sjors Creatief'
Woensdag 30 oktober 2019 | 15.00 uur
Locatie : Muziekschool Art4U, Bossebaan 60, 5503 KC Veldhoven

Wethouder Hans van de Looij houdt een openingswoordje en reikt de prijzen uit aan 
de winnaars van de tekenwedstrijd.

Opening Kantoor Invitae HR 
Zaterdag 2 november 2019 | 15.00 uur 
Locatie : De Plank 80 A, Veldhoven

Burgemeester Marcel Delhez spreekt een woordje van welkom. Daarna onthult hij 
samen met Tavita van Galen een naambord bij de deur van het kantoorpand.

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 met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 84.

2


