
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 30 juni 2020

1. Allonge koop- en realisatieovereenkomst fase 2 Huysackers
Het college besluit:
1. Een allonge op de koop- en realisatieovereenkomst 2e fase Huysackers, 
Zilverackers aan te gaan met Floreffe II B.V., waarin de gewijzigde afspraken 
zijn opgenomen inzake de realisatie van de laatste fase van Huysackers. 
Toelichting:
Gemeente Veldhoven legt wijzigingen in de eerdere overeenkomst vast met de 
ontwikkelende partij voor de projectmatige woningbouw van de tweede fase van 
Huysackers.

2. Raadsinformatienota Woningbouwimpuls
Het college besluit:
1. De raad middels bijgevoegde raadsinformatienota te informeren over de door 
de regio aangedragen projecten voor de eerste tranche van de 
Woningbouwimpuls.
Toelichting:
Het college besluit de raad te informeren over de projecten die de regio heeft 
aangedragen om in aanmerking te komen voor de landelijke subsidie in het 
kader van de 'Woningbouwimpuls'.

3. Aangaan overeenkomst grondaankoop/- ruil in Zilverackers
Het college besluit:
1. Een overeenkomst aan te gaan voor een grondruil in het plan Zilverackers. 
Toelichting:
Voor een goede waterberging en waterafvoer in het plangebied Zilverackers is 
het nodig om gronden aan te kopen. De gemeente heeft nu met de eigenaar een 
ruilovereenkomst gesloten.

4. Besluiten over verlenging Coronacompensatie Sociaal Domein
Het college besluit tot:
1. De compensatieregelingen als gevolg van de Corona-crisis voor aanbieders 
van doelgroepenvervoer (Taxbus en leerlingenvervoer) en voor zorgaanbieders 
jeugdhulp en Wmo te verlengen tot 1 juli 2020 dan wel periode 7 (15 juni tot 12 
juli) voor hulp bij het huishouden.
2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd van de afdeling Mens & Omgeving 
om te besluiten over het eventueel verlengen van deze compensatieregelingen 
tot 1 september 2020.
3. De raad te informeren met bijgaande informatienota met kenmerk 
20bs00038.
Toelichting:
Door de coronacrisis is het doelgroepenvervoer in Veldhoven vrijwel stilgevallen. 
Ook is er veel minder vraag naar Wmo-hulp en jeugdhulp. Het college besluit om 
de aanbieders hiervan tot in ieder geval 1 juli door te betalen. Daarmee wil het 
college financiële problemen bij aanbieders voorkomen en het aanbod voor 
inwoners garanderen, ook op langere termijn.
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