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

Openbare besluiten collegevergadering 27 maart 2020

Coördineren beantwoording financiële knelpunten gesubsidieerde sector
Het college besluit:
1. Het benoemen van een gemeentelijk aanspreekpunt en ambtelijk 
beoordelingsteam ten behoeve van zwaarwegende financiële knelpunten bij 
gesubsidieerde organisaties.
2. Vooralsnog niet overgaan tot algehele kwijtschelding of opschorting van het 
innen van huur.
3. Het volgen van de landelijke steunmaatregelen en beoordelen hiervan op de 
effecten voor onze organisaties.
4. Een brief doen uitgaan naar de gesubsidieerde organisaties met als 
kernboodschap:
a. er zal bij de vaststelling van de subsidie 2020 in redelijkheid en billijkheid 
gekeken worden naar het deel van de verantwoording dat betrekking heeft op de 
periode van crisismaatregelen;
b. het is toegestaan om alternatieve vormen van diensten en activiteiten te 
ontwikkelen, anders dan aangegeven in de budgetafspraken, mits deze hier wel 
qua aard op aansluiten en binnen de richtlijnen van het RIVM gedurende de 
corona-crisis;
c. het verzoek om een terughoudend financieel beleid te voeren, vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid van de organisatie.
5. de gevolgen van deze maatregel tussentijds te monitoren.
Toelichting:
Het college heeft besloten om als gevolg van de Coronacrisis een tijdelijk 
gemeentelijk aanspreekpunt te benoemen ten behoeve van zwaarwegende 
financiële knelpunten bij gesubsidieerde organisaties.

Openbare besluiten collegevergadering 31 maart 2020

1. Zienswijzen voorstellen over de begrotingen 2021 van vier 
gemeenschappelijke regelingen
Het college besluit:
1. De raad via raadsadviesnota 20.021 en raadsbesluit 20.022 voor te stellen 
om:
a. een zienswijze in te dienen over de conceptbegrotingen 2021 van MRE, GGD, 
ODZOB en Ergon;
b. in te stemmen met de Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021
2024;
c. in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD 
Toelichting:
Veldhoven maakt deel uit van de gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio, 
Omgevingsdienst, GGD en Ergon. Deze organisaties hebben hun 
conceptbegroting 2021 opgemaakt en geven de gemeenteraden de mogelijkheid 
om hierop hun zienswijzen in te dienen. Het college stelt de raad voor om
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positief te reageren op de conceptbegroting van Ergon en GGD en aan MRE en 
ODZOB te verzoeken de begrotingen te verlagen. Het college stelt de raad ook 
voor om in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 
GGD en met de Meerjarenfinanciering van Brainport Development 2021-2014.

2. Aangaan projectovereenkomst gemeente Veldhoven, Stichting Den 
Ekkerman en Veldhovense zwemvereniging Njord
Het college besluit:
1. Een projectovereenkomst aan te gaan met Stichting Sport en 
Recreatiecentrum Den Ekkerman en Veldhovense zwemvereniging Njord ten 
behoeve van de het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad. 
Toelichting:
Het college heeft besloten een projectovereenkomst aan te gaan met Stichting 
Sport en Recreatiecentrum Den Ekkerman en Veldhovense zwemvereniging 
Njord ten behoeve van het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad.

3. Vaststellen 'verrijkte gebiedsvisie Brainport City' en 'verrijkt ruimtelijk 
programma Brainport'
Het college besluit:
1. De verrijkte Gebiedsvisie Brainport City en het verrijkte Ruimtelijk Programma 
Brainport vast te stellen als gemeenschappelijke basis voor de samenwerking op 
het thema Ruimte binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven.
2. De verrijkte Gebiedsvisie Brainport City en het verrijkte Ruimtelijk Programma 
Brainport na vaststelling ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. 
Toelichting:
Het regionale samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven heeft de 
Verrijkte Gebiedsvisie Brainport City en het Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma 
Brainport gemaakt. De verrijkte gebiedsvisie bevat de ruimtelijke 
uitgangspunten voor de samenwerking op Wonen, Economie en Ruimte. Het 
verrijkte ruimtelijk programma bevat de grote ruimtelijke projecten in de 
gemeenten van het Stedelijk gebied die een regionale uitstraling hebben. Samen 
zijn deze stukken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven de basis voor 
samenwerking op het thema Ruimte. Het college heeft deze stukken vastgesteld 
en informeert de gemeenteraad hierover.
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