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

Openbare besluiten collegevergadering 26 mei 2020

1. Standpunt bepalen principeverzoek nieuwe woning perceel Sondervick 
107
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een extra woning 
op het perceel Sondervick 107 te realiseren.
Toelichting:
Het college verleent geen medewerking aan het principeverzoek om op het 
perceel Sondervick 107 een nieuwe woning te realiseren. De toevoeging van de 
woning op de betreffende locatie doet afbreuk aan de gewenste losliggende 
stedenbouwkundige structuur van de toekomstige gehuchten van het 
Kransakkerdorp en tast de landschappelijke kwaliteit aan.

2. Standpunt bepalen principeverzoek realiseren woning op perceel Berkt 
ong.
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een woning op 
het perceel Berkt ong. te realiseren.
Toelichting:
Het college verleent geen medewerking aan het principeverzoek om een woning 
te realiseren op het kadastrale perceel Veldhoven H 1212, gelegen aan de Berkt, 
op de hoek Berkt / fietspad Daalseweg. De toevoeging van de woning op de 
betreffende locatie doet afbreuk aan de gewenste stedenbouwkundige en 
landschappelijke versterking van het gebied Oerle-Noord.

3. Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197'
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197' vast te 
stellen, volgens adviesnota nr. 20.035 en besluit nr. 20.036.
Toelichting:
Het college wil op de percelen Dorpstraat 195-197 twee vrijstaande woningen en 
zes twee-onder-een kapwoningen mogelijk maken. Over het bestemmingsplan 
dat hiervoor nodig is, spreekt de gemeenteraad op 16 juni en 7 juli.

4. Nemen van een m.e.r.- beoordelingsbesluit voor de ontwikkeling 
Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan
Het college besluit:
1. Geen milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen voor de ontwikkeling 
Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan.
2. De bevoegdheid om bij de voorbereiding van een bestemmingsplanherziening 
te besluiten of een milieueffectrapport moet worden opgesteld te mandateren 
aan het afdelingshoofd Regie en Ontwikkeling.
Toelichting:
Het college heeft besloten om voor de ontwikkeling van 4 
appartementengebouwen op de hoek Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan 
geen milieueffectrapportage op te stellen. Deze ontwikkeling veroorzaakt geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dat een milieueffectrapportage
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noodzakelijk is. Daarnaast heeft het college besloten om voor toekomstige 
ontwikkelingen het besluit of een milieueffectrapport moet worden opgesteld te 
mandateren aan het afdelingshoofd.

5. Beantwoording artikel 42 brief GBV inzake parkeren groene scooters 
GO-sharing
Het college besluit:
1. De artikel 42-vraag van GBV over het parkeren van groene scooters GO- 
sharing te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:
Ook in Veldhoven rijden en parkeren de groene GO-sharing scooters in de 
openbare ruimte. De fractie van GBV heeft vragen gesteld hierover. Het college 
antwoordt dat er binnenkort een artikel in de media wordt geplaatst waarin 
aandacht wordt gevraagd voor de juiste plaatsing van fietsen en bromfietsen in 
de openbare ruimte en dat er handhavend wordt opgetreden tegen 
foutparkeerders.

6. Vaststellen van de Verantwoordingsrapportage Basisregistratie 
Ondergrond 2019
Het college besluit:
1. De Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond 2019 vast te 
stellen.
Toelichting:
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te houden ten 
aanzien de Basisregistratie Ondergrond. Deze bevat gegevens over geologische 
en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. Het oppakken van 
de verbeterpunten die hieruit komen dragen bij aan een betere dienstverlening 
door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en 
de ondergrond binnen de overheid te delen. Het college heeft de 
verantwoordingsrapportage voor 2019 vastgesteld.

7. Besluiten over subsidietoekenning vanuit het 'innovatiebudget 
Pleegzorg'
Het college besluit:
1. Het toekennen van een subsidiebedrag van C 86.000 voor het project Topaze 
Familiemodel Hub Communities;
2. Het toekennen van een subsidiebedrag van C78.300 voor het project Topaze 
opleiding Conflicthantering;
3. Het toekennen van een subsidiebedrag van C 62.500 voor het project BJ Inzet 
van zorggezinnen;
4. Het toekennen van een subsidiebedrag van C 43.810 voor het project CJ Inzet 
van senior pleegouders;
5. Het toekennen van een subsidiebedrag van C 5.000 voor het project CJ Inzet 
specialistische pleegzorg;
6. Het toekennen van een subsidiebedrag van C 52.300 voor het project CJ 
Gezinshuis Plus.
Toelichting:
Zes organisaties hebben projecten aangemeld voor subsidie uit het regionale 
Innovatiebudget Pleegzorg. Door deze projecten kunnen er meer vormen van 
pleegzorg worden ingezet, waardoor kinderen en jongeren met problemen zoveel 
mogelijk in gezinsverband de hulp krijgen, die zij nodig hebben. Daarom besluit 
het college namens de regio om de subsidie aan deze zes projecten toe te 
kennen.
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8. Kadernota 2021
Het college besluit:
1. In te stemmen met de Kadernota 2021.
2. De Kadernota 2021 via adviesnota 20.037 en raadsbesluit 20.038 voor te 
leggen aan de raad.
Toelichting:
Het college besluit om de Kadernota 2021 aan de raad voor te leggen. Het 
college stelt hierin de financiële kaders voor de komende jaren voor. De 
Kadernota legt de basis voor de Programmabegroting 2021 -2024.
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