
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 17 december 2019

1. Uitwerken cultuurbeleid 'Cultuur verbindt Veldhoven!' 2020-2021
Het college besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma 'Cultuur verbindt Veldhoven!' 2020- 2021 vast te 
stellen.
2. De raadsinformatienota nr.19bs00205 over het uitvoeringsprogramma 
'Cultuur Verbindt Veldhoven!' 2020-2021 vast te stellen.
Toelichting:
Het college heeft de visie op cultuur uit 2017 uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma 'Cultuur verbindt Veldhoven!' 2020-2021 en informeert 
de raad hierover.

2. Vaststellen Marktverordening en Marktreglement 2020
Het college besluit:
1. Vaststellen van het Marktreglement 2020;
2. De raad voor te stellen om de Marktverordening 2020 vast te stellen, volgens 
raadsadvies nr. 19.043 en raadsbesluit nr. 19.044.
Toelichting:
De Marktverordening en het Marktreglement zijn na een evaluatie met de 
marktcommissie aangepast. In de verordening staan regels over het organiseren 
van de weekmarkt. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het college 
stelt het Marktreglement vast, hierin zijn de praktische zaken vastgelegd. Het 
Marktreglement treedt in werking nadat de Marktverordening is vastgesteld.

3. Wmo bijdrage voor automatische deuropeners t.b.v. het wooncomplex 
Lippizaner
Het college besluit:
1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage aan de Vereniging van 
Ondereigenaars Lippizaner van C 2264,00 zijnde 100Zo van het aanbrengen van 
vijf automatische deuropeners inclusief onderhoud en reparatie voor de komende 
10 jaar.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven heeft besloten om een eenmalige bijdrage van 100Zo van de 
kosten te verstrekken voor het aanbrengen en het onderhoud van deuropeners 
in het wooncomplex Lippizaner.

4. Standpunt bepalen principeverzoek uitbreiding bedrijfsbebouwing Byldis
Het college besluit:
1. Principemedewerking te verlenen aan uitbreiding van de bedrijfsbebouwing 
van Byldis aan de Locht 126.
Toelichting:
Het college verleent medewerking aan de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing 
op het perceel van Byldis gelegen aan de Locht 126 in Veldhoven. Het bedrijf 
kan daardoor doorontwikkelen met een kwaliteitsverbetering en toename van de 
productie. De gewenste uitbreiding past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan. In een later stadium wordt een juridische procedure gevolgd 
om deze uitbreiding mogelijk te maken.
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5. Stand van zaken aanbevelingen van de rekenkamercommissie
Het college besluit:
1. De antwoordbrief aan de rekenkamercommissie vast te stellen.
Toelichting:
Het college informeert de rekenkamercommissie over de stand van zaken van de 
nog openstaande aanbevelingen uit de eerdere rekenkameronderzoeken.

6. Informeren raad over stand van zaken uitvoeringsprogramma 
'Veldhoven Beweegt!' 2017-2020
Het college besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatienota 19bs00197 over de notitie 'Stand van zaken 
uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 2017-2020 vast te stellen. 
Toelichting:
De gemeente Veldhoven wil dat zoveel mogelijk Veldhovenaren sporten en 
bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Het college informeert de 
raad over de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' 
2017-2020. Vanuit Veldhoven beweegt worden activiteiten ontwikkeld die 
bijdragen aan meer bewegen en sporten maar ook aan gezondheid, leefbaarheid 
en duurzaamheid.

7. Informeren gemeenteraad over processchema omgevingsvisie
Het college besluit:
1. De informatienota over het processchema omgevingsvisie Veldhoven vast te 
stellen.
Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad over het proces voor het vaststellen van 
de omgevingsvisie voor Veldhoven. Dit proces duurt ongeveer een jaar. In het 
processchema staan de activiteiten die worden uitgevoerd en de producten die 
worden opgeleverd. Daarnaast krijgt de raad informatie over de data van de 
verschillende bijeenkomsten.

8. Deelnemen aan innovatief regionaal meetnet lucht en geluid
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan het innovatieve regionale meetnet lucht & geluid voor de 
periode van 5 jaar.
Toelichting:
Het college van B&W besluit samen met andere gemeenten in de regio op een 
vernieuwende manier luchtkwaliteit en geluidsniveaus te gaan meten. Deze 
gegevens zijn belangrijk bij beslissingen over de kwaliteit van onze 
leefomgeving.

9. Bestuurlijke afspraken en mandaatverlening beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke afspraken maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen conform bijlage 1 en 2;
2. Vaststellen van de 'opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht voor 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen' conform bijlage 3.
Toelichting:
De gemeenten in de regio werken samen om goede maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen te bieden. Het college heeft nieuwe uitvoeringsafspraken 
gemaakt met de gemeente Eindhoven, dat als centrumgemeente de regie heeft 
en de financiën van het Rijk ontvangt. Ook is het Eindhovense college
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gemandateerd om tot 2022 (beschermd wonen) en 2026 (maatschappelijke 
opvang) besluiten te nemen voor de uitvoering.

10. Informeren gemeenteraad over vervolgstappen toekomst Eindhoven 
Airport
Het college besluit:
1. Informatienota 19bs00207 over de vervolgstappen toekomst Eindhoven 
Airport vast te stellen.
Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad over de stappen die de regio zet voor 
de toekomst van Eindhoven Airport. Het gaat dan over afstemming met het 
ministerie, de manier waarop we samen met omwonenden willen komen tot een 
overlegstructuur en over de vergunning om de militaire vliegbasis ook te mogen 
gebruiken voor burgerluchtvaart.

11. Besluiten over verlengen financieringsafspraken jeugdhulp variant-B 
aanbieders 2020
Het college besluit:
1. In te stemmen met verlenging per 1 januari 2020 van het addendum voor de 
variant-B aanbieders (zie bijlage 1), voor het jaar 2020.
2. In te stemmen met aanscherping van de financieringsafspraken per variant-B 
aanbieder (zie bijlage 2), waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn:
» Per aanbieder wordt de regionale bandbreedte van het aantal unieke cliënten 

en het verrekentarief aangepast, als de realisatie van een aanbieder over de 
afgelopen jaren daar aanleiding toe gaf én de aanbieder hiermee ingestemd 
heeft;
» Het totaalbedrag wat een aanbieder van de regio krijgt wordt bepaald op basis 
van de regionale cliëntaantallen en een cliënttarief met indexering;
» Voor aanbieders geldt een terugbetalingsverplichting als het aantal cliënten 
onder de regionale bandbreedte komt;
» Voor gemeenten geldt binnen de variant-B afspraken geen 
nabetalingsverplichting aan de aanbieders als het aantal cliënten boven de 
regionale bandbreedte komt. Er is een gezamenlijke inspanningsplicht van 
gemeenten en aanbieders om te zorgen dat de bandbreedte niet wordt 
overschreden.
3. In te stemmen met de nadere uitwerking van het verrekenen van de kosten 
voor de variant-B afspraken tussen gemeenten onderling op basis van een nog 
nader te bepalen vaste bandbreedte per gemeente en hierover een separaat 
besluit te nemen vóór 1 april 2020 of zoveel eerder als mogelijk.
4. In te stemmen met het verstrekken van een regionaal voorschot vanuit de 
gemeente Eindhoven aan de zorgaanbieders tot maximaal de hoogte van het 
totaalbedrag wat een aanbieder van de regio krijgt en dit regionale 
voorschotbedrag te verrekenen met de regiogemeenten volgens de nog nader uit 
te werken systematiek.
5. In te stemmen met:
a) Bevoorschotting door de individuele gemeenten voor het 1e kwartaal 2020 op 
basis van bedragen 2019, verhoogd met een indexatie van 3,250Zo;
b) Bevoorschotting van de overige kwartalen op basis van de nog vast te stellen 
onderlinge verrekening tussen gemeenten;
c) Én op basis hiervan in het 2e kwartaal een eventuele correctie tussen 
gemeenten over het 1e kwartaal toe te passen.
6. In te stemmen met de extra financiering van (lig)dagen in de 
eetstoorniskliniek van GGZ Oost Brabant als het aantal dagen meer is dan 82, 
conform het verblijfstarief (extra zwaar) uit de reguliere PDC (A-variant).
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7. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan de directeur sociaal 
domein van de gemeente Eindhoven of diens vervanger om de voorliggende 
addenda te ondertekenen.

12. Beantwoording artikel 42 brief Senioren Veldhoven
Het college besluit:
1. De artikel 42-vraag van de raadsfractie Senioren Veldhoven over de besteding 
van de WEB-gelden te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.
Toelichting:
Het college geeft antwoord op de vragen van de partij Senioren Veldhoven over 
de besteding van de WEB-gelden in de gemeente Veldhoven.

13. Afspraken en regels urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven
Het college besluit:
1. Besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst "Uitvoering 
urgentie"
2. Instemmen met het Reglement van Orde Urgentiecommissie Stedelijk Gebied 
Eindhoven
3. Instemmen met de mandaatregeling "Uitvoering Huisvestingsverordening 
gemeente Veldhoven 2020-2023".
4. Instemmen met de mandaatlijst "Uitvoering Huisvestingsverordening 
gemeente Veldhoven 2020-2023".
Toelichting:
De gemeente Veldhoven en de andere gemeenten van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven kennen een urgentieregeling voor woningzoekenden. Voor de 
uitwerking en uitvoering van deze regeling wordt nu een aantal documenten 
geactualiseerd.

14. Beantwoorden brieven VSA
Het college besluit:
1. Bijgevoegde antwoordbrief aan de VSA vast te stellen.
Toelichting:
Het college geeft antwoord op de brief die de VSA heeft verstuurd over de 
collectieve zorgverzekering vanuit het minimabeleid.
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Activiteitenlijst college van 19 tot en met 31 december 2019

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.

[volgt]

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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