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

Openbare besluiten collegevergadering 25 augustus 2020

1. Aangaan anterieure exploitatie- en planschadeverhaalsovereenkomst 
ten behoeve van het realiseren van 9 appartementen aan de 
Burgemeester van Hoofflaan 99
Het college besluit:
1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het 
perceel Burgemeester van Hoofflaan 99.
2. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het 
perceel Burgemeester van Hoofflaan 99.
Toelichting:
De gemeente heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer om het 
realiseren van 9 appartementen op het perceel Burgemeester van Hoofflaan 99 
mogelijk te maken. De initiatiefnemer heeft voor deze ontwikkeling een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Kosten, zoals planschades, zijn voor 
rekening van de initiatiefnemer.

2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kempenbaan-Oost' en 
ter inzage leggen concept Definitief ontwerp 'Kempenbaan-Oost'
Het college besluit tot:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan KempenbaanOost.
2. Ter inzage leggen concept Definitief Ontwerp KempenbaanOost.
Toelichting:
Om bedrijventerrein de Run beter bereikbaar te maken, passen we het oostelijke 
deel van de Kempenbaan aan. Om deze werkzaamheden nabij randweg N2 
mogelijk te maken, stemt het college in met het ontwerpbestemmingsplan 
Kempenbaan-Oost. Daarnaast is er een concept Definitief Ontwerp van de 
aanpassingen aan de weg. Deze wordt ter inzage gelegd.

3. Aanpassen toetsingskader tijdelijke subsidiëring vanuit het 
'innovatiebudget pleegzorg'
Het college besluit tot:
1. Het aanpassen van het toetsingskader en werkwijze voor tijdelijke 
subsidiëring vanuit het innovatiebudget pleegzorg.
Toelichting:
Regionaal is er vanuit het project Pleegzorg een innovatiebudget pleegzorg 
beschikbaar. De gemeente Veldhoven beslist namens de regio over subsidiëring 
vanuit dit budget. Het college past het bijbehorende toetsingskader aan. 
Daardoor kunnen nu alle organisaties die bij de pleegzorg betrokken zijn subsidie 
aanvragen.

4. Beantwoording vragen Nieuwe naam voor zwembad Den Ekkerman'
Het college besluit:
1. Bijgevoegde antwoordbrief vast te stellen.
Toelichting:
Lokaal Liberaal heeft op 21 juli 2020 vragen gesteld over een nieuwe naam voor
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zwembad Den Ekkerman. Het college geeft in haar reactiebrief antwoord op deze 
vragen.
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