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

Openbare besluiten collegevergadering 17 maart 2020

1. Aanpassen lokale voorlopige normen achtergrondwaarden PFAS 
houdende stoffen in grond en baggerspecie
Het college besluit:
1. de Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord 
Brabant vast te stellen;
2. de door de Omgevingsdiensten geadviseerde ruimere voorlopige Brabantse 
achtergrondwaarden voor PFAS stoffen in de bodem lokaal vast te stellen. 
Toelichting:
Het college heeft de lokale voorlopige normen voor de achtergrondwaarden van 
PFAS-stoffen in grond en baggerspecie en de hierbij behorende Brabant brede 
Handreiking vastgesteld.

2. Aanvragen tegemoetkoming kosten explosieven onderzoek
Het college besluit:
1. Vaststellen van adviesnota raad nr. 20.015 en raadsbesluit nr. 20.016 om bij 
het Rijk een tegemoetkoming in de kosten voor explosievenonderzoek aan te 
vragen.
Toelichting:
Het college stelt de raad voor een subsidie voor explosievenonderzoek aan te 
vragen bij het Rijk. Deze subsidie vergoedt 70 % van de gemaakte kosten voor 
zo'n onderzoek. De afgelopen vijfjaar is er in Veldhoven op negen plaatsen 
explosievenonderzoek gedaan.

3. Contracteren Jeugdhulp per 2021 fase 2
Het college besluit:
1. De inkoopplannen voor de volgende vormen van ondersteuning op basis van 
de Jeugdwet vast te stellen: » Crisishulp » Dagbehandeling groep
2. De systematiek van financiering dagbehandeling groep en crisishulp in het 
kader van de Jeugdwet en de wijze van onderlinge verrekening tussen 
gemeenten vast te stellen.
3. De directeur Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven te mandateren voor 
de besluitvorming van de voorlopige en definitieve gunning van crisishulp in het 
kader van de Jeugdwet.
. De directeur Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven te mandateren ten 
behoeve van de ondertekening van alle contracten in het kader van de 
Jeugdwet.
5. Bijgaande raadsinformatienota 20bs00006 'Contracteren Jeugdhulp 2021' vast 
te stellen.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven staat voor goede zorg voor jeugdigen en gezinnen.
Daarom stelt het college, samen met de andere gemeenten in Zuidoost-Brabant, 
de inkoopplannen jeugdhulp 2021 fase 2 vast. Met deze inkoopplannen kan 
gestart worden met het contracteren van jeugdhulp per 2021. Tevens informeert
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het college de raad dat zij heeft ingestemd met de contractering van de 
jeugdhulp per 2021.

4. Beantwoorden artikel 42 vragen van de fractie Senioren Veldhoven over 
nazorg en toezicht Wmo en Jeugdwet
Het college besluit:
l. De artikel 42 vragen van de fractie Senioren Veldhoven over nazorg en 
toezicht Wmo en Jeugdwet beantwoorden overeenkomstig bijgaande concept
brief.
Toelichting:
De raadsfractie Senioren Veldhoven heeft vragen gesteld over nazorg en toezicht
m. b.t. de Wmo en Jeugdwet. Het college beantwoordt deze vragen per brief.

5. Vaststellen beschikking subsidie Ondernemersfonds Veldhoven-Dorp
Het college besluit:
1. De financiële bijdrage van de gemeente aan de Stichting 
Centrummanagement Veldhoven-Dorp in 2020 vast te stellen op C30.000;
2. Artikel 16 (hardheidsclausule) van de Subsidieverordening Ondernemersfonds 
toe te passen door de aanvraagtermijn (artikel 6) uit te stellen tot 25 november 
2019;
3. Het afdelingshoofd Regie & Ontwikkeling te mandateren voor de definitieve 
vaststelling van de subsidie.
Toelichting:
De Stichting Centrummanagement Veldhoven-Dorp ontvangt een gemeentelijke 
bijdrage van C 30.000 om in 2020 activiteiten te organiseren die de 
aantrekkingskracht en de kwaliteit van het winkelgebied Veldhoven-Dorp 
versterken.
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