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

Openbare besluiten collegevergadering 28 april 2020

1. Besluiten over mandaat aan gemeente Eindhoven voor 
Verblijfsvoorkomende en -verkortende initiatieven
Het college besluit:
1. . De directeur Sociaal Domein van gemeente Eindhoven te mandateren om 
namens Veldhoven besluiten te nemen ten behoeve van de subsidietender 
'Verblijfsvoorkomende en - verkortende initiatieven' in het kader van de te 
besteden middelen vanuit het Transformatiefonds.
Toelichting:
Voor de jeugdhulp werkt de gemeente Veldhoven samen met 10 andere 
gemeenten. Eindhoven is daar de inkooporganisatie van. Het college heeft 
bepaald dat de directeur Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven mag 
handelen namens de gemeente Veldhoven in het subsidieproces voor 
'Verblijfsvoorkomende en -verkortende initiatieven'.

2. Beantwoording artikel 42 brief D66 inzake bekostiging aansluiting 
PeterZuidlaan op de Julianastraat
Het college besluit:
1. De artikel 42-vraag van D66 over de bekostiging aansluiting Peter-Zuidlaan 
op de Julianastraat te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de bekostiging van de aansluiting 
van de Peter Zuidlaan op de Julianastraat. Omdat er nu voor de uitvoering nog 
geen middelen beschikbaar zijn, antwoordt het college dat het benodigd krediet 
wordt meegenomen in de besluitvorming van de begroting 2021.

3. Zienswijze over de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio
Het college besluit:
1. De raad via aangepaste raadsadviesnota 20.021 en aangepast raadsbesluit 
20.022 voor te stellen om een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 
2021 van de Veiligheidsregio.
Toelichting:
Het college stelt de raad voor om een zienswijze te geven op de 
ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is een 
gemeenschappelijke regeling waarvan Veldhoven deel uitmaakt.

Vrijgekomen embargo's op openbare besluiten college

1. Instemmen met het beleggen van de Integratie Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) voor 0-4 jarigen bij de GGD
(besluit college van 7 januari 2020)
Het college besluit:
1. Op basis van de resultaten van het boekenonderzoek JGZ in te stemmen met 
de uitvoering van de bestuursopdracht inhoudende:
a. De jeugdgezondheidszorg voor 0- toto 4 jarigen als gemeenschappelijke taak
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onder te brengen bij de GGD per 1 januari 2021.
b. Het verbeteren van de organisatie en bedrijfsvoering van de GGD.
2. De subsidierelatie m.b.t. JGZ 0 - tot 4 met Zuidzorg met ingang van 1 januari 
2021 beeindigen.
3. De eerste begrotingswijziging 2020 van de GGD Brabant Zuidoost voor een 
zienswijze voor te leggen aan de raad.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven en omliggende gemeenten ambiëren toekomstgerichte en 
eigentijdse jeugdgezondheidszorg in de regio. Daarom stemt het college in met 
het voorstel om de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen per 1 januari 
2021 als gemeenschappelijke taak onder te brengen bij de GGD 
BrabantZuidoost. Kinderen komen daardoor in doorgaande lijn in beeld bij de 
GGD.

2. Vaststellen grondprijzen 2020
(besluit college van 10 maart 2020)
Het college besluit:
1. De grondprijzen voor bouwgrond voor woningbouw met ingang van 1 april 
2020 met 50Zo te verhogen met uitzondering van gronden voor sociale 
huurwoningen.
2. De grondprijzen voor reguliere bedrijfsgrond met 30Zo en voor zichtlocaties 
met 20Zo te verhogen met ingang van 1 april 2020.
3. De raadsinformatienota vast te stellen en de raad hiermee te informeren over 
de nieuwe grondprijzen.
Toelichting:
Het college heeft besloten om met ingang van 1 april 2020 de grondprijzen voor 
bouwgrond met 5Z te verhogen. De prijzen voor reguliere bedrijfsgrond worden 
met 3Z en voor zichtlocaties met 20Zo verhoogd.
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