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

Openbare besluiten collegevergadering 26 november 2019

1. Verlenen en weigeren van subsidie voor experimenten ter versterking 
van de vitale samenleving
Het college besluit:
1. Op grond van de Experimenteerruimte versterken vitale samenleving 
eenmalig C 6.000 subsidie te verlenen aan stichting Samen Sportief voor het 
organiseren van een gevarieerd beweegaanbod onder de noemer 'Multisportief';
2. Op grond van de Experimenteerruimte versterken vitale samenleving 
eenmalig C 11.000 subsidie te verlenen aan stichting Nano Village voor het 
opstarten van een 'smeltkroes in Veldhoven';
3. Op grond van de Experimenteerruimte versterken vitale samenleving 
eenmalig C 6.000 subsidie te verlenen aan KBO Heikant de Kelen voor het 
project 'van Oud naar Jong en terug';
4. De subsidieaanvraag van JB Audio voor het project 'neonatale muziektherapie' 
op grond van de subsidieregeling Vitale Samenleving te weigeren.
Toelichting:
Het college verleent subsidie aan Samen Sportief, Nano Village en KBO Heikant 
de Kelen. Zij initiëren vernieuwende activiteiten die bijdragen aan het mee laten 
doen van (kwetsbare) groepen aan de samenleving. Daarom komen ze in 
aanmerking voor financiering uit de experimenteerruimte van de 
subsidieregeling Vitale Samenleving. De aanvraag van JB Audio wordt niet 
gehonoreerd omdat deze niet past binnen de kaders van de subsidieregeling.

2. Subsidie verlenen aan maatschappelijke organisaties zoals beschreven 
in het Welzijnsbudgetplan 2020
Het college besluit:
1. De volgende subsidieplafonds voor eenmalige subsidies voor 2020 vast te 
stellen:
- sportieve evenementen: C 7.500
- culturele evenementen: C 12.000
- ondersteuning vrijwilligers: C 10.000
- nieuwe activiteiten Vitale samenleving: C 6.000
- straat- en buurtactiviteiten: C 14.246
- nieuwe activiteiten Goed leef- en woonklimaat: C 5.000
- experimenteerruimte versterken vitale samenleving: C 75.000;
2. De aanvragen van de 101 maatschappelijke organisaties genoemd in 
paragraaf 1.5 van het WBP 2020 volledig toe te kennen en subsidie te verlenen 
onder de voorwaarden van de budgetafspraak, waarbij de subsidies tot C 5.000 
per jaar direct worden vastgesteld;
3. De aanvragen van de 32 maatschappelijke organisaties genoemd in paragraaf 
1.6 van het WBP 2020 gedeeltelijk toe te kennen en subsidie te verlenen (en dus 
deels te weigeren) onder de voorwaarden van de budgetafspraak, waarbij de 
subsidies tot C 5.000 per jaar direct worden vastgesteld;
4. De aanvragen van Muziekschool Art4U en Theater de Schalm volledig toe te 
kennen voor de jaren 2020-2022 en subsidie te verlenen onder de voorwaarden 
van de budgetafspraak;
5. De aanvragen van Museum 't Oude Slot en de Bibliotheek Veldhoven 
gedeeltelijk toe te kennen voor de jaren 2020-2022 en subsidie te verlenen (en
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dus deels te weigeren) onder de voorwaarden van de budgetafspraak;
6. Het hoofd van de afdeling Regie ŭ Ontwikkeling te mandateren om besluiten 
te nemen op mogelijke bezwaren op de beschikkingen die voortvloeien uit de 
beslispunten 2 t/m 5;
7. Het hoofd van de afdeling Regie ŭ Ontwikkeling te mandateren om na afloop 
van het subsidietijdvak 2020 te besluiten tot vaststelling van de subsidies en om 
na afloop van de drie jaar te besluiten tot vaststelling van de subsidies aan de 4 
grote culturele instellingen;
8. De Subsidieregeling Vitale Samenleving en de Subsidieregeling Goed Leef- en 
Woonklimaat gewijzigd vast te stellen.
Toelichting:
Het college verleent aan 133 maatschappelijke organisaties subsidie voor het 
jaar 2020 en heeft hierover afspraken gemaakt met deze organisaties. Het gaat 
om zo'n acht miljoen euro. Deze subsidies zijn bedoeld voor activiteiten die 
bijdragen aan een inclusief Veldhoven: een Veldhoven waarin mensen meedoen, 
prettig leven en elkaar ontmoeten.

3. Planschadeverhaalsovereenkomst kantoorruimten 6KLM (de Run 6800)
Het college besluit:
1. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met ASML in verband met 
de realisatie van kantoorruimten op het gebouw 5L op de Run 6800.
Toelichting:
De gemeente heeft afspraken vastgelegd met de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor de bouw van kantoorruimten op de Run 6800. Dit 
om, indien van toepassing, toe te kennen planschadekosten te kunnen verhalen 
op aanvrager.

4. Realisatie van een gestuurd waterbergingsgebied van De Run
Het college besluit:
1. Opstarten van de procedure van het bestemmingsplan Waterberging de Run 
ten behoeve van de realisatie van een gestuurde waterberging.
Toelichting:
Het college stemt in met het opstellen van een bestemmingsplan om een 
gestuurde waterberging van de beek De Run te kunnen realiseren.

5. Ambtsinstructie medewerker Leerplicht/RMC en het Regionaal 
jaarverslag Leerplicht/RMC 2017-2018
Het college besluit:
1. Vaststellen van de Regionale ambtsinstructie voor de medewerker 
leerplicht/RMC van de gemeente Veldhoven 2019.
2. Bijgevoegde raadsinformatienota 19bs00141 omtrent het 'Regiojaarverslag 
leerplicht/RMC Zuidoost-Brabant - Bestrijden voortijdig schoolverlaten en 
schoolverzuim - schooljaar 2017-2018' vaststellen.
Toelichting:
Het college heeft de "Regionale ambtsinstructie voor de medewerker 
leerplicht/RMC gemeente Veldhoven 2019" vastgesteld. Daarnaast informeert 
het college de raad over de aanpak van voortijdig schoolverlaten en 
schoolverzuim, door het aanbieden van het 'Regiojaarverslag leerplicht/RMC 
Zuidoost-Brabant - Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim - 
schooljaar 2017-2018'.
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6. Vaststellen nadere regels ter uitvoering van de verordeningen 
Starterslening en Stimuleringslening gemeente Veldhoven 2020
Het college besluit om:
1. Bijgevoegde "Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Starterslening 
gemeente Veldhoven 2020 en de Verordening Stimuleringslening 'Langer thuis 
wonen', 'Duurzaam maken' en 'Asbestsanering' gemeente Veldhoven 2020" vast 
te stellen.
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2020 kunnen huiseigenaren en huiskopers geld lenen van de 
gemeente. Met deze starters- en stimuleringsleningen wil de gemeente het 
kopen van een eerste huis en het verbeteren van bestaande woningen 
bevorderen. Het college heeft nadere regels vastgesteld voor de uitvoering van 
deze leningen. Deze betreffen:
* de wijze van indiening van de aanvraag
* vaststellen van het moment waarop de aanvraag compleet is
* budgetreservering en het vervallen daarvan
* verschuivingen binnen het budget stimuleringslening
* monitoring en evaluatie van de uitvoering van de leningen
* het algemeen belang voor de leden bij een VVE aanvraag
* de rentehoogte voor de stimuleringslening

7. Eerste wijziging verordening Stimuleringslening
Het college besluit om:
De raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening 
Stimuleringslening 'Langer thuis wonen', 'Duurzaam maken' en 'Asbestsanering' 
gemeente Veldhoven 2020 (1e wijziging) vast te stellen overeenkomstig 
bijgaand raadsvoorstel (19.115 Z 19bs00188) en -besluit (19.116 Z 19bs00187). 
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2020 kunnen huiseigenaren de gemeentelijke stimuleringslening 
gebruiken om aanpassingen aan de eigen koopwoning uit te voeren. Het geld 
kan worden gebruikt om de woning levensloopbestendig te maken, om 
asbestdaken te verwijderen en om de woning duurzamer te maken. Het college 
stelt de raad voor twee technische wijzigingen vast te stellen in de bijbehorende 
verordening.

Activiteitenlijst college van 28 november tot en met 8 december 2019

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 is er binnen het dagcentrum 
Wissehaege een uitreiking m.b.t. een ingezamelde speelgoedactie ten behoeve van de 
minder bedeelde kinderen in de samenleving van Veldhoven.
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Wensfiets
Dinsdag 3 december 2019 | 16.00 uur
Gemeentehuis Veldhoven, (ingang), Meiveld 1 in Veldhoven

Burgemeester Marcel Delhez gaat een ritje maken op de Wensfiets.
De Wensfiets is een kleinschalig, lokaal initiatief. De Wensfiets brengt (pre-)terminaal 
zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek.

Bedankavond sponsoren en vrijwilligers Echt Veldhovenz ON ICE
Vrijdag 6 december 2019 | 18.00 uur
Echt Veldhovenz ON ICE, de Plaatse, Veldhoven-dorp

Burgemeester Marcel Delhez bedankt de sponsoren en vrijwilligers. Veldhovenz ON 
ICE bestaat dit jaar 10 jaar. Op zaterdag 7 december 2019 start de 10e editie van dit echt 
Veldhovenz ijsevenement.

Mensenrechtenontbijt Amnestygroep Veldhoven 
Zaterdag 7 december 2019 | 9.15 uur
Gemeentehuis Veldhoven (Penthouse), Meiveld 1 in Veldhoven

Burgemeester Marcel Delhez is aanwezig bij dit ontbijt. Hij steekt als eerste de 
Amnesty kaars aan en zet zijn groet in een kaart. Tijdens het mensenrechtenontbijt 
wordt aandacht geschonken aan de Dag van de Rechten van de Mens op 10 
december.

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.
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