
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 19 november 2019

1. Vaststellen personeelshandboek en informatiebrief in het kader van de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Het college besluit:
1. Het personeelshandboek vast te stellen;
2. De informatiebrief te versturen aan alle medewerkers over de wijziging van 
hun aanstelling in een arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020;
3. De bestaande rechtspositieregelingen per 1 januari 2020 in te trekken.
4. De nu vast te stellen regeling Vaderschapsverlof met ingang van 1 juli 2020 in 
te trekken.
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 nota van zienswijze ontwerp Kempenbaan west
Het college besluit:
1. Het Definitief Ontwerp 'Kempenbaan west en aansluiting A67' vast te stellen.
2. De nota van zienswijze "Definitief ontwerp - Kempenbaan West en Aansluiting 
A67; Notitie van beantwoording zienswijzen" d.d. 12 november 2019 vast te 
stellen.
Toelichting:
Het college heeft besloten om de Nota van Zienswijze voor het ontwerp van 
Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 vast te stellen. Hiermee 
worden diegene die een zienswijze hebben ingediend geïnformeerd over hoe 
wordt omgegaan met de vragen en opmerkingen.

3. Uitvoeren van de aanbevelingen uit het Rapport Collegeonderzoek 
Subsidieverstrekking
Het college besluit:
1. De nog openstaande aanbevelingen uit het rapport Collegeonderzoek 
Subsidieverstrekking over te nemen en uit te zetten in de organisatie.
2. De raad te informeren over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit 
het collegeonderzoek Subsidieverstrekking met raadsinformatienota 19bs00039. 
Toelichting:
Het college heeft een onderzoek uit laten voeren naar het proces van 
subsidieverstrekking. Om de kwaliteit van dit proces te verbeteren neemt het 
college de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over. De raad wordt over 
het rapport geïnformeerd.

4. Uitvoeren van de aanbevelingen uit het Rapport Collegeonderzoek 
Subsidieverstrekking
Het college besluit:
1. De nog openstaande aanbevelingen uit het rapport Collegeonderzoek 
Subsidieverstrekking over te nemen en uit te zetten in de organisatie.

1



Veldhoven

2. De raad te informeren over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit 
het collegeonderzoek Subsidieverstrekking met raadsinformatienota 19bs00039. 
Toelichting:
Het college heeft een onderzoek uit laten voeren naar het proces van 
subsidieverstrekking. Om de kwaliteit van dit proces te verbeteren neemt het 
college de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over. De raad wordt over 
het rapport geïnformeerd.

5. Uitstel aanbieding Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid aan 
raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad met informatienota 19bs00183 te informeren over het 
uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid.
Toelichting:
Het college heeft besloten om het uitvoeringsprogramma lokaal 
gezondheidsbeleid in het eerste kwartaal van 2020 aan te bieden aan de raad.

6. Beantwoorden artikel 42 brief Gemeente Belangen Veldhoven inzake 
vragen over de aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer
Het college besluit:
1. De artikel 42-vraag van Gemeente Belangen Veldhoven over de aanpassingen 
dienstregeling openbaar vervoer te beantwoorden met bijgaande conceptbrief. 
Toelichting:
Gemeente Belangen Veldhoven heeft vragen gesteld over de aanpassingen aan 
de dienstregeling openbaar vervoer. Het college antwoordt dat de bereikbaarheid 
van Merefelt, en de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk woongebied van 
Veldhoven, met het openbaar vervoer via Bravoflex of een reguliere buslijn, 
behouden dient te blijven. Dit zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht 
bij Hermes/Bravo en het Tactisch Ontwikkelteam. Het antwoord komt op de 
agenda in een volgende raadsvergadering.

7. Aangaan intentieovereenkomst De Run 5612-5614-5616
Het college besluit:
1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met Genderpoort B.V. over de 
herontwikkeling van De Run 5612-5614-5616.
Toelichting:
De gemeente en de toekomstige eigenaar van het voormalige Pigeaud terrein 
aan de Run 5612-5614-5616 ondertekenen een overeenkomst waarin staat dat 
beide de bedoeling hebben om de locatie te herontwikkelen naar woningbouw.

8. Aangaan intentieovereenkomst De Run 5601
Het college besluit:
1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met Interesting Vastgoed over de 
herontwikkeling van De Run 5601.
Toelichting:
De gemeente en de eigenaar van het voormalige hoofdkantoor van ZuidZorg aan 
de Run 5601 ondertekenen een overeenkomst waarin staat dat beide de 
bedoeling hebben om de locatie te herontwikkelen naar woningbouw.
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Vrijgekomen embargo's

1. Er is een Erespeld uitgereikt aan de heer J.C. van Delft voor 37 jaar inzet als vrijwilliger in 
de gemeente Veldhoven.

1. Het verlenen van een Gemeentelijke Onderscheiding (embargo op besluit 
B&W 8 oktober 2019)
Het college besluit tot:
I. Het verlenen van een Gemeentelijke Onderscheiding 
Toelichting:
Het college heeft besloten de gemeentelijke Erespeld toe te kennen aan de heer
J. C. van Delft, als blijk van waardering voor 21 jaar inzet als vrijwilliger in de 
gemeente Veldhoven.

2. Vaststellen advies Review Panel over vergroten aantrekkelijkheid 
Citycentrum (embargo op besluit B&W van 22 oktober 2019)
Het college besluit:
1. Het advies Review Panel over vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum vast te 
stellen;
2. De raad door middel van bijgevoegd raadsadvies 19.107 en concept 
raadsbesluit 19.108 voor te stellen het advies van het Review Panel als basis te 
gebruiken om aanpassingen door te voeren in de reclamebelastingverordening, 
parkeerbelastingverordening en parkeerverordening.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven werkt aan een toegankelijk en levendig Citycentrum in het 
hart van onze stad. Om de aantrekkelijkheid te verbeteren is na het doorlopen 
van een samenspraaktraject met bewoners en ondernemers een advies 
opgesteld. Het advies omvat o.a. het invoeren van blauwe zone op diverse 
parkeerterreinen, aanpassingen voor fietsers en het creëren van sfeer in het 
Citycentrum. Het college heeft het advies vastgesteld. De raad neemt een 
definitief besluit op 17 december 2019.

3. Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023 (embargo op besluit B&W 
van 29 oktober 2019)
Het college besluit:
1. De Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023 ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad.
2. Eerst wijziging van de Legesverordening 2020 ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad.
Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor de Huisvestingsverordening Veldhoven 
2020-2023 vast te stellen.
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Activiteitenlijst college van 20 tot en met 30 november 2019

Opfriscursus 50+ Veldhoven 
Vrijdag 22 november 2019 | 9.00 uur
Locatie : Dorpshuis d'n Bond, Rapportstraat 29 in Veldhoven

Wethouder Ad van den Oever spreekt tijdens de opening de aanwezigen toe.
De Stichting VSV en de gemeente Veldhoven organiseren al een aantal jaren de 
opfriscursus 50+. Het afnemen van diverse testen vergroot de kans dat 
automobilisten langer mobiel blijven.

Speelgoedactie Stichting Leergeld Veldhoven en dagcentrum Wissehaege
Donderdag 28 november 2019 | 15.00 uur
Dagcentrum Wissehaege, Herman Gorterlaan 4 in Eindhoven

Wethouder Daan de Kort opent de uitreiking van het ingezamelde speelgoed.
In samenwerking met Stichting Leergeld Veldhoven houdt het dagcentrum Wissehaege 
een uitreiking van ingezamelde speelgoed. Deze actie is opgezet ten behoeve van de 
minder bedeelde kinderen in de samenleving van Veldhoven.

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.

4


