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

Openbare besluiten collegevergadering 7 juli 2020

1. Zienswijze indienen op planMER bij de ontwerp luchtvaartnota 2020
2050
Het college besluit:
1. de gemeente Eindhoven te verzoeken een zienswijze mede namens de 
gemeente Veldhoven in te dienen op de planMER behorende bij de ontwerp 
luchtvaartnota 2020-2050 conform bijgevoegde conceptbrief
2. de gemeenteraad te informeren over de zienswijze op de planMER behorende 
bij de ontwerp luchtvaartnota 2020- 2050 middels raadsinformatienota 
20bs00071
Toelichting:
Het college heeft inbreng geleverd voor de zienswijze op de PlanMER voor de 
Luchtvaartnota 2020-2050. Het college vindt dat de benodigde onderzoeken 
concreter moeten worden. Het gaat hier met name om het duidelijk inzichtelijk 
maken van effecten op gezondheid en van andere vormen van bereikbaarheid.

2. Onderzoeken cultuur historische waarden omgeving kerktoren D' Ekker
Het college besluit:
1. een onderzoek uit te laten voeren naar de cultuur historische waarden van het 
gebied D'Ekker.
2. het verzoek om de kerktoren van D'Ekker nu aan te wijzen als gemeentelijk 
monument af te wijzen in afwachting van het onderzoek.
Toelichting:
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) heeft het verzoek gedaan om de 
kerktoren van D' Ekker aan te wijzen als gemeentelijk monument om de toren 
voor Veldhoven te kunnen behouden. Het college wijst dit verzoek nu af omdat 
eerst de cultuurhistorische waarde van de omgeving wordt onderzocht.

3. Deelname regionale project: Drugs, wat doet het met jou?
Het college besluit:
1. Deelnemen aan het project Drugs, wat doet het met jou? in de 
Veiligheidsregio Brabant Oost, zoals beschreven in het bijgevoegde plan van 
aanpak.
2. tot het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage van C 6.722, gedurende 
vier jaren (2020-2023).
Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deel te nemen aan 
het project Drugs, wat doet het met jou? in de Veiligheidsregio Brabant Oost 
voor de duur van vier jaren (2020- 2023). Het project richt zich op monitoring 
en de-normalisatie van drugsgebruik in de Veiligheidsregio Brabant Oost.

4. Vaststellen convenant Aanpak Problematische groepen en groepsgedrag
Het college besluit tot:
1. vaststellen en aangaan van het Convenant Aanpak Problematische groepen en 
groepsgedrag
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Toelichting:
Om criminaliteit, overlast, en andersoortige verstoringen door problematische 
groepsgedrag van jeugdgroepen effectief te kunnen bestrijden is samenwerking 
tussen de partners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid noodzakelijk. 
Om de gegevensuitwisseling in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming te brengen is een convenant met deze partijen gesloten.

5. Vaststellen van de uitgangspunten voor de beoordeling van vergunde 
evenementen die gedurende de periode dat de noodverordening Covid- 
19 van kracht is
Het college besluit:
1. Vastellen van de geformuleerde uitgangspunten voor de beoordeling van 
aanvragen voor vergunningplichtige evenementen gedurende de periode dat de 
noodverordening Covid-19 van kracht is.
Toelichting:
Per 1 juli zijn de coronamaatregelen landelijk versoepeld. Het college heeft de 
uitgangspunten vastgesteld die van toepassing zijn bij de beoordeling van 
aanvragen voor vergunningplichtige evenementen gedurende de periode dat de 
noodverordening Covid-19 van kracht is.
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