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

Openbare besluiten collegevergadering 18 augustus 2020

1. Vaststellen concept Regionale Energiestrategie en reactie van 
gemeenteraad
Het college besluit:
1. Vast te stellen de concept Regionale Energiestrategie (RES) en dit besluit 
mede te delen aan de Metropoolregio Eindhoven (MRE) stuurgroep RES.
2. . De reacties van raadsleden en fractieondersteuners op het concept RES aan 
de MRE-stuurgroep RES aan te leveren.
3. Vast te stellen de raadsinformatienota 20bs00089 over de reactie van de 
gemeenteraad van Veldhoven op de concept Regionale Energiestrategie 
Metropoolregio Eindhoven.
Toelichting:
Veldhoven werkt samen met andere regionale overheden aan de Regionale 
Energiestrategie. Hierin staan regionale afspraken over energiebesparing, het 
opwekken van duurzame energie en het overstappen op duurzame 
warmtebronnen. Die afspraken zijn nodig om minder CO2 uit te stoten en de 
landelijke klimaatdoelstellingen te halen. Het college stelt het concept van deze 
Regionale Energiestrategie vast. De Metropoolregio Eindhoven wordt op de 
hoogte gesteld van dit besluit en van de reactie van de gemeenteraad op het 
concept.

2. Aangaan overeenkomst aankoop gronden in Zilverackers
Het college besluit:
Een overeenkomst aan te gaan voor aankoop van gronden voor het plan 
Zilverackers.
Toelichting:
Voor de ontwikkeling van Zilverackers is het nodig gronden aan te kopen. De 
gemeente Veldhoven heeft nu met een eigenaar een koopovereenkomst gesloten 
voor een aantal benodigde percelen.

3. Verrekening neveninkomsten actieve politieke ambtsdragers 2019
Het college besluit:
Vaststellen dat er over 2019 geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats 
te vinden voor: a. M.J.A. Delhez; b. H.C.H.M. van Dongen-Lamers; c. P.J.M. v.d. 
Looij; d. J.G.W. Rooijakkers; e. A.H.J. de Kort; f. A.G.C.M. van den Oever 
Toelichting:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald dat 
er geen verrekening van neveninkomsten van actieve politieke ambtsdragers in 
Veldhoven over 2019 hoeft plaats te vinden. Het college van B&W volgt dit 
advies.

4. Collegereactie op jaarverslag 2019 Commissie bezwaarschriften
Het college besluit:
1. De collegereactie op het jaarverslag vast te stellen, inhoudende dat het 
college:
- met tevredenheid kan vaststellen dat het jaarverslag een positief beeld schetst
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over de deskundige en serieuze aanpak voor de uitvoering van de 
werkzaamheden inzake de bezwaarschriften;
- gevolg geeft aan de oproep van de commissie om:

^ de betrouwbaarheid van de behandeling van de bezwaarschriften te blijven 
waarborgen;
^ de wens om een oplossing te bereiken in het geschil altijd de boventoon te 
laten voeren;
^ te blijven ijveren voor een tijdige afhandeling van de bezwaarschriften 
2. De informatienota raad "Jaarverslag 2019 Commissie voor de 
bezwaarschriften" vast te stellen.
Toelichting:
De Commissie voor de bezwaarschriften heeft haar jaarverslag over 2019 
uitgebracht. Het jaarverslag geeft informatie over de ingekomen 
bezwaarschriften en over de adviezen die de commissie heeft uitgebracht. Het 
college heeft een tevreden reactie op het jaarverslag vastgesteld.
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