
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 24 maart 2020

1. Jaarverslag 2019 Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Het college besluit:
1. Het MT opdracht te geven de acties die genoemd zijn in het jaarverslag van 
de Functionaris Gegevensbescherming (FG) uit te voeren.
Toelichting:
Het college van B en W neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) en laat de acties uit het jaarverslag 
uitvoeren.

2. Besluiten over de Samenwerkingsovereenkomst Centrum voor Jeugd en 
Gezin
Het college besluit:
1. De samenwerkingsovereenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin aan te gaan;
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde informatienota 
19bs00209.
Toelichting:
Het college gaat voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst aan met de andere partners van het CJG, te weten 
GGD Brabant-Zuidoost, ZuidZorg, Lumens, Cordaad en MEE Zuidoost-Brabant.
De afspraken in deze overeenkomst passen bij de huidige wet- en regelgeving en 
de Veldhovense visie op jeugdhulp. Zo blijft het CJG bijdragen aan een goed 
opvoed- en opgroeiklimaat in Veldhoven.

3. Bevoorschotten en verrekenen van B-variant afspraken 2020 (duiden 
van systematiek)
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het verdelen van de met aanbieders afgesproken totale 
lumpsum 2020 en daaraan gekoppelde cliëntaantallen (incl. minimum en 
maximum bandbreedte) over de 17 gemeenten, op basis van cliëntaantallen 
2019.
2. Akkoord te gaan met de voorschotbedragen aan Eindhoven in 2020 van de 
individuele gemeenten per kwartaal en deze aan te passen overeenkomstig de 
verdelingssystematiek en het verschil van het reeds betaalde eerste 
kwartaalbedrag 2020 te verrekenen in het voorschotbedrag van het tweede 
kwartaal 2020.
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde verrekensystematiek, om
a. de eventuele terugbetaling door een aanbieder te verdelen over de 
gemeenten met realisatie onder de minimum bandbreedte, op basis van 
aantallen onder de minimum bandbreedte.
b. de bijbetaling van individuele gemeenten bij overschrijding van de maximum 
bandbreedte, te verdelen over de gemeenten met realisatie onder de maximum 
bandbreedte, op basis van de aantallen onder de maximum bandbreedte.
c. bij de eindafrekening over 2020 uit te gaan van de vastgestelde bandbreedtes 
per individuele gemeente en dus de bandbreedtes binnen een cluster van
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gemeenten of subregio niet samen te voegen.
Toelichting:
Met negen jeugdzorgaanbieders voor hoog-specialistische jeugdhulp en verblijf 
zijn aparte financieringsafspraken gemaakt, de zogenoemde B-variant afspraken. 
Deze afspraken zijn overeengekomen voor 17 gemeenten. Het college is akkoord 
met de systematiek van bevoorschotting en verrekening van de B-variant 
afspraken voor 2020. Dit is nodig om de 9 B-variant zorgaanbieders van de 
financiële middelen te voorzien vanuit een zuivere verdeling onder de 17 
gemeenten.
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