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Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 22 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. De gemeente gaat op diverse plekken in Veldhoven ondergrondse restafvalcontainers 
plaatsen bij hoogbouwlocaties. De plattegrond met de locaties waar de afvalcontainers 
geplaatst worden, heeft ter inzage gelegen. Hier is één reactie op gekomen, met het 
verzoek om één locaties iets te verplaatsen zodat de container meer uit het zicht komt 
te liggen. Dit is overgenomen.
Het college besluit formeel tot het vaststellen definitieve locaties ondergrondse 
afvalcontainers.

3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven legt 
verantwoording af over de informatiebeveiliging van DigiD (Digitale identiteit) en 
SUWInet (SUWInet biedt het UWV, de SVB en gemeenten de mogelijkheid om 
persoonsgegevens van inwoners, die bij verschillende organisaties of basisregistraties 
zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing).
Het college besluit bijgevoegde Collegeverklaring EnSia 2018, inclusief bijlagen inzake 
informatiebeveiliging DigiD en SUWInet vast te stellen.

4. Het college is van plan om een gewijzigde regeling voor aanvullend belonen vast te 
stellen. De gewijzigde regeling wordt voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg 
(overleg Werkgever - vakbonden).
Het college besluit om:
1. Het voorgenomen besluit te nemen om de regeling uit te breiden met een extra 
mogelijkheid voor de aanvullende opdracht. Medewerkers kunnen, om in aanmerking te 
komen voor de aanvullende beloning kiezen voor: a. De aanvullende opdracht in de 
huidige vorm. b. Activiteiten te ontplooien op het gebied van duurzame inzetbaarheid, 
bijvoorbeeld met betrekking tot talentontwikkeling, gezondheid en mobiliteit.
2. Dit voorgenomen besluit voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg (GO).
3. De regeling voor onbepaalde tijd vast te stellen. Alleen als er behoefte blijkt aan 
evaluatie/wijziging de regeling te evalueren.

5. Het college informeert de rekenkamercommissie over de stand van zaken van nog 
openstaande aanbevelingen uit de eerdere rekenkameronderzoeken.
Het college besluit de antwoordbrief aan de rekenkamercommissie vast te stellen.

6. In aanloop naar de jaarrekeningcontrole 2018 heeft de accountant een tussentijdse 
controle uitgevoerd. Dit biedt de gemeente de gelegenheid om nu al verbeteringen in 
de beheersing van werkprocessen aan te brengen. Het college informeert de raad over 
de bevindingen en adviezen.
Het college besluit
1. De aanbevelingen uit de managementletter 2018 in te passen in de bedrijfsvoering.
2. Raadsinformatienota 19bs00003 over de boardletter 2018 vast te stellen.
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7. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van het basispakket 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). In onze regio willen de bestuurders dat de uitvoering van 
die JGZ door één organisatie wordt gedaan. Aan de directeur van de GGD is dan ook 
opdracht verstrekt dit scenario te onderzoeken. De huidige uitvoerders van 
jeugdgezondheidszorg worden hierover per brief geïnformeerd.
Het college besluit tot het:
1. Vaststellen van de brief aan Zuidzorg;
2. Vaststellen van de raadsinformatienota.

8. (embargo op besluit B&W van 16-10-2018)
Veldhoven geeft de taak van het sorteren en vermarkten van PMD terug aan het 
verpakkende bedrijfsleven per 1 januari 2019. De gemeente blijft het PMD wel huis- 
aan-huis inzamelen en ontvangt daar een vergoeding voor. Voor de bewoners verandert 
er niets.
Het college besluit formeel tot
1. Akkoord gaan met de aanbieding van het Afvalfonds d.d. 4 oktober 2018, voor het 
Alternatieve regiemodel inclusief bijbehorende bijlagen over het afsprakenkader (bijlage 
1) en het Acceptatieprotocol PBD (PMD) (bijlage 2).
2. Het college van B&W verleent mandaat aan het afdelingshoofd Beheer en Realisatie 
voor het aangaan, wijzigen, verlengen en beëindigen van de overeenkomst 'het 
Alternatieve regiemodel'.
3. De burgemeester geeft het afdelingshoofd Beheer en Realisatie volmacht om de 
overeenkomst 'het Alternatieve regiemodel' te ondertekenen.

9. (embargo op besluit B&W van 11-12-2018)
Om Huysackers fase 2 te realiseren, moet de grond bouwrijp gemaakt worden. Dit 
betekent met name grondwerkzaamheden, het aanbrengen van vuilwaterriolering en 
het aanleggen van een tijdelijke 'bouwweg'. Voor het selecteren van een geschikte 
aannemer om het werk uit te voeren, heeft het college in september een 
inkoopstrategie vastgesteld. Op dit besluit lag embargo totdat de opdracht aan de 
aannemer is gegund.
Het college besluit formeel om de inkoopstrategie 'bouwrijp maken Huysackers fase 2' 
vast te stellen.

10. (embargo op besluit B&W van 25-6-2018)
Het college heeft besloten om een overeenkomst te ondertekenen waardoor de 
combinatie Van Gelder Z Mobilis kan starten met het maken van het ontwerp voor 
Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 vooruitlopend op een onherroepelijk 
bestemmingsplan. Hiermee kan de voorbereiding voor Kempenbaan West zo snel 
mogelijk starten.
Het college besluit formeel om de faseovereenkomst "Reconstructie Kempenbaan West 
en aanleg aansluiting A67 Kenmerk: 707203-FO-1" aan te gaan en daarmee opdracht 
te verlenen voor de ontwerpwerkzaamheden voor Kempenbaan West en de aansluiting 
op de A67.
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Openbare activiteitenkalender college van 29 januari tot en met 10 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.

Presentatie Rommelpot
Woensdag 6 februari 2019 | 19.41 uur
Locatie: Partycentrum Manhattan, Kruisstraat 2, Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever neemt de nieuwe Rommelpot samen met ZDH Grote Prins van 
Rommelgat, Televisiekus en HDH Jeugdprinses van Rommelgat, Roomske in ontvangst.

Eerste steenlegging uitbreiding Merefelt 
Donderdag 7 februari 2019 | 15.00 uur 
Locatie: Merefelt, Parklaan 2, Veldhoven
Wethouder Mariënne van Dongen legt de eerste steen van de uitbreiding Merefelt met 24 
PG Verpleegplaatsen.


