
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 10 december 2019

1. Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio 
Eindhoven
Het college besluit:
1. De raadsinformatienota "Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) 
Metropoolregio Eindhoven" vast te stellen.
Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van de 
Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven. De Regionale 
Energiestrategie brengt in beeld hoe de landelijke doelen voor de opwekking van 
duurzame energie, alternatieven voor aardgas en energiebesparing voor 2030 in 
de regio ingevuld kunnen worden.

2. Lokale en regionale verkeersveiligheidscijfers 2015 tot en met 2e 
kwartaal 2019 (BLIQ rapportage)
Het college besluit:
1. De raad door middel van raadsinformatienota 19bs00196 informeren over de 
bijgevoegde verkeersveiligheid rapportages.
Toelichting:
Om een beeld te krijgen van de lokale en regionale verkeersveiligheid, is in 
opdracht van de Metropoolregio Eindhoven een rapportage opgesteld (genaamd 
BLIQ-rapportage). De rapportage is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen de regio, wegbeheerders en politie. De gemeenteraad wordt met deze 
rapportage geïnformeerd over de lokale en regionale verkeersveiligheid in de 
periode 2015 tot en met het 2e kwartaal 2019 op basis van geregistreerde 
ongevallen en snelheidsgegevens.

3. Borgen van de regionale Jeugdhulp
Het college besluit:
1. Vastellen van het werkplan '21 voor de jeugd 2020'.
2. Met betrekking tot het contract met Veilig Thuis (VT):
a. Vaststellen van de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten en Veilig 
Thuis.
b. Akkoord gaan met de bijdrage aan Veilig Thuis vanuit de gemeente Veldhoven 
van een bedrag van C 248.952,- voor 2020.
3. Actualiseren van het samenwerkingsprotocol met de Gecertificeerde 
Instellingen (GI's) in het kader van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
4. Vaststellen van het samenwerkingsprotocol met de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK).
5. Vaststellen van de regionale visie op de aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling 2019 - 2022.
6. In te stemmen met het verlengen contractering Jeugdzorg Plus voor 2020 en 
voorbereiding op de inkoop Jeugdzorg Plus voor 2021 door de gemeente 
Eindhoven.
7. In te stemmen met het verlengen van de Pilot Uniform hulpaanbod bij 
echtscheidingen tot en met 31 december 2020.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven staat voor goede zorg voor jeugdigen en gezinnen.
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Daarom maakt het college, samen met de 20 andere gemeenten in Zuidoost- 
Brabant en vanuit het werkplan '21voordeJeugd 2020', voor komend jaar 
opnieuw afspraken met Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, 
Jeugdzorg Plus en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Daarnaast stelt 
Veldhoven de regionale visie op 'aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' 
vast en verlengt het de pilot 'Uniform hulpaanbod bij echtscheidingen'.

Activiteitenlijst college van 13 tot en met 22 december 2019

Eerste paal laatste fase Schippershof 
Vrijdag 13 december 2019 | 15.15 uur 
Locatie: Oude Kerkstraat 42 in Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever zegt kort iets bij het slaan van de eerste paal in verband 
met de laatste fase van het project Schippershof.

Opening expositie 'Zie hoe gezichten kijken'
Zaterdag 14 december 2019 | 19.30 uur
Locatie: De Kunstpraktijk, Dorpstraat 6A in Veldhoven
Wethouder Hans van de Looij opent de expositie 'Zie hoe gezichten kijken'.

Clubkampioenschappen G.V. Voorwaarts 2019 
Zondag 15 december 2019 | 13.30 uur
Locatie: Turnhal Kempen Campus, Knegselseweg 40 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort reikt de prijzen uit bij de clubkampioenschappen van G.V. 
Voorwaarts.

Kerstbijeenkomst SWOVE
Dinsdag 17 december 2019 | 14.15 uur
Locatie: Sporthal de Heiberg, Heerseweg 49 in Veldhoven
Wethouder Jeroen Rooijakkers spreekt alle vrijwilligers toe en bedankt ze voor hun 
inzet van het afgelopen jaar.

Kerstgroet Stichting Leergeld
Vrijdag 20 december 2019 | 11.00 uur
Locatie: 't Oude Slot, Hemelrijken 6 inVeldhoven
Wethouder Jeroen Rooijakkers spreekt alle vrijwilligers toe en bedankt ze voor hun 
inzet van het afgelopen jaar.

Veldhoven Danst
Zaterdag 21 december 2019 | 14.00 uur, 16.30 en 19.00 uur 
Locatie: Theater de Schalm, Meiveld 3 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort is aanwezig en spreekt de zaal toe bij de drie uitvoeringen 
van de show van Veldhoven Danst. Aan het eind van de avond bedankt hij de 
deelnemers.

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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