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

Openbare besluiten collegevergadering 28 juli 2020

1. Invoering urenuitbreiding voorschoolse educatie en peuterwerk
Het college besluit:
1. Het aantal uren voorschoolse educatie per 1 januari 2021 uit te breiden van 10 naar 16 
uur per week, waarbij ouders over de eerste 8 uur een eigen bijdrage betalen volgens de 
VNG-tabel en de overige 8 uur volledig door gemeente worden vergoed.
2. De uren door gemeente gefinancierd peuterwerk per 1 januari 2021 uit te breiden van
5 naar 8 uur per week, waarbij ouders over deze 8 uur een eigen bijdrage betalen volgens 
de VNG-tabel.
3. De startleeftijd van door de gemeente gefinancierd peuterwerk en VE met ingang van 1 
januari 2021 op te hogen van 2 jaar naar 2,5 jaar.
4. Een overgangsregeling te treffen voor peuters die op 1 januari 2021 al gebruik maken 
van VE/peuterwerk, maar op dat moment nog geen 2,5 jaar oud zijn.
5. Het uurtarief per peuter voor 2021 vast te stellen op C9,95.
6. Het kwaliteitskader vast te stellen.
7. De kosten van de wettelijke verplichte hbo'er op de groep van 10 uur per VE-peuter 
per jaar per 1 januari 2022 te vergoeden aan de opvangorganisaties.
8. De gemeenteraad hierover te informeren middels raadsinformatienota nr. 20bs00081.
Toelichting:
In het 'Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie'heeft de 
rijksoverheid bepaald dat gemeenten verplicht zijn 960 uur voorschoolse 
educatie (VE) per jaar aan te bieden aan peuters met een VE-indicatie. Het 
college heeft daarom besloten het aantal uren voor voorschoolse educatie en 
gemeentelijk gefinancierd peuterwerk per 1 januari 2021 uit te breiden. Het VE- 
aanbod gaat van 10 naar 16 uur per week en het aanbod gemeentelijk 
gefinancierd peuterwerk gaat van 5 naar 8 uur per week. Om dit financieel 
mogelijk te maken wordt de leeftijd waarop een peuter deel kan nemen aan dit 
aanbod opgehoogd van 2 naar 2,5 jaar. Het uurtarief per peuter wordt 
vastgesteld op Z9,95. Ouders krijgen hiervan een groot deel vergoed en betalen 
zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

2. Hercontractering jeugdhulp vanaf 2021
Het college besluit:
1. De overeenkomst met kenmerk ’20200728 Overeenkomst Individuele 
Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeente Veldhoven' aan te gaan.
2. Voor het (her)contracteren van de jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2021 
een bestuurlijke aanbestedingsprocedure (Open house) open te stellen.
3. Met alle jeugdhulpaanbieders die zich kwalificeren op basis van de 
voorwaarden een overeenkomst aan te gaan.
Toelichting:
Het college heeft besloten de overeenkomst jeugdhulp aan te gaan waarmee per 
1 januari 2021 jeugdhulpaanbieders worden gecontracteerd. Hiermee wordt 
continuïteit van zorg geboden.

3. Instemmen met overeenkomst over gebruik grond van Severinus
Het college besluit:
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Een bruikleenovereenkomst aan te gaan met Severinus voor het gebruik van hun 
grond voor de realisatie van tijdelijke noodlokalen van de school Zuiderbos. 
Toelichting:
In Veldhoven bouwen we een aantal tijdelijke locaties (noodlokalen) voor het 
onderwijs. Eén van die locaties is voor de school Zuiderbos. Om de noodlokalen 
te plaatsen, wil de gemeente grond van de Severinus gebruiken. Daarover 
hebben gemeente Veldhoven en Severinus nu afspraken gemaakt en deze 
vastgelegd in een overeenkomst.

4. Bekrachtigen regionale samenwerkingsafspraken implementatie Omgevingswet
Het college besluit:
1. De regionale samenwerkingsafspraken inzake de Implementatie 
Omgevingswet te bekrachtigen.
Toelichting:
Het college bekrachtigt de regionale samenwerkingsafspraken met de 21 
gemeenten, GGD, ODZOB, VRBZO, provincie en waterschappen om zo de 
Omgevingswet goed in te voeren, de processen op elkaar af te stemmen en 
de samenwerking te optimaliseren.

5. Tweede Bestuursrapportage
Het college besluit:
1. De tweede bestuursrapportage via adviesnota 20.058 en raadsbesluit 20.059 voor te 
leggen aan de raad.
Toelichting:
Het college heeft besloten de tweede bestuursrapportage over 2020 aan te 
bieden aan de raad. Deze rapportage geeft een beleidsmatige en financiële 
actualisatie van alle programma's in het lopende jaar weer.

6. Aangaan anterieure exploitatie- en planschade overeenkomst ten 
behoeve van de herontwikkeling van het perceel Zandoerleseweg 33
Het college besluit:
1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het 
perceel Zandoerleseweg 33.
2. Een planschadeovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het perceel 
Zandoerleseweg 33.
Toelichting:
De gemeente heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer om 
herontwikkeling van het perceel Zandoerleseweg 33 mogelijk te maken voor 
het realiseren van een gebouw met vier zorgeenheden voor 24-uurs zorg. De 
gemeente start voor deze herontwikkeling een bestemmingsplanprocedure en 
verhaalt alle te maken kosten bij de initiatiefnemer.

7. Vaststellen bestemmingsplan Molenvelden 15-17
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Molenvelden 15-17' vast te 
stellen, volgens adviesnota 20.062 en besluit nr. 20.063.
Toelichting:
Het college wil medewerking verlenen aan een vormverandering en verkleining 
van het bouwvlak van de percelen Molenvelden 15 en 17 ten behoeve van een 
loonbedrijf en een niet-agrarische bedrijfstak. Over het bestemmingsplan dat 
hiervoor nodig is, spreekt de gemeenteraad op 1 en 22 september.
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8. Standpunt bepalen principeverzoek ZOO Veldhoven
Het college besluit:
1. Principemedewerking te verlenen aan het verzoek om de 
natuurbestemmingen rondom de ZOO Veldhoven te herbestemmen en het bij 
het park behorende incidentele overloopparkterrein permanent te maken. 
Toelichting:
Het college werkt in principe mee aan een herbegrenzing van de 
natuurbestemmingen rondom de ZOO Veldhoven en aan het verzoek om het 
incidentele overloopparkeerterrein om te zetten naar een permanente 
parkeervoorziening.

9. Informeren gemeenteraad over de Denkfase van de omgevingsvisie 
Veldhoven
Het college besluit:
1. De informatienota over de Denkfase van de omgevingsvisie Veldhoven vast 
te stellen.
Toelichting:
De Omgevingsvisie wordt gefaseerd opgesteld. Het college informeert de 
gemeenteraad over de afronding van de tweede fase, de 'Denkfase'. In deze 
fase zijn de opgaven waar de gemeente richting 2040 voor staat geformuleerd 
in de notitie Kernopgaven. Dit document wordt ter informatie aan de raad 
toegezonden.

10. Instemmen met ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, 
Kransackerdorp'
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, 
Kransackerdorp' en vrij te geven voor ter inzage legging.
Toelichting:
Het college is van plan in Zilverackers aan de westzijde van Veldhoven het 
uitbreidingsgebied Kransackerdorp te ontwikkelen. In het Kransackerdorp 
worden 820 woningen gebouwd, in gehuchten rondom het centrale dorp 
Huysackers . Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden 
herzien. Een ontwerp bestemmingsplan hiervoor is inmiddels klaar en zal 
tweede helft augustus ter inzage worden gelegd.
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