
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 29 september 2020

1. Besluiten over JeugdzorgPlus
Het college besluit:
1. De eindafrekening Jeugdzorgplus 2019 vast te stellen. 2. Het visiedocument 
Jeugdzorgplus 2021 e.v. vast te stellen. 3. De start van het inkooptraject 
contractering Jeugdzorgplus 2021 te bekrachtigen.
Toelichting:
Iedere gemeente moet waar nodig gesloten jeugdhulp kunnen inzetten. Deze 
vorm van jeugdhulp noemen we JeugdzorgPlus. We willen nu én in de toekomst 
goede JeugdzorgPlus voor onze inwoners. Daarom heeft het college ingestemd 
met: - de eindafrekening JeugdzorgPlus 2019. - het visiedocument 
JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland 2021 en verder. Samen met aanbieders van 
JeugdzorgPlus voeren we deze visie uit. Daardoor verbeteren we deze vorm van 
jeugdhulp. Daarnaast heeft het college het starten van het inkooptraject 
JeugdzorgPlus voor 2021 goedgekeurd.

2. Beantwoording artikel 42-brief VSA inzake bestrijding overlast ratten
Het college besluit:
1. De artikel 42-brief van VSA over het bestrijden van overlast van ratten te 
beantwoorden met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:
De fractie van VSA heeft vragen gesteld over de bestrijding van overlast van 
ratten in Veldhoven. Het college geeft in de antwoordbrief aan op welke wijze de 
rattenoverlast wordt bestreden en dat bewoners zelf ook hun 
verantwoordelijkheden hebben over de bestrijding van de overlast van ratten op 
eigen terrein.

3. Beantwoording artikel 42-brief VSA inzake sterfte jonge bomen
Het college besluit:
1. De artikel 42-brief van VSA over sterfte van jonge bomen te beantwoorden 
met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:
De fractie van VSA heeft vragen gesteld over sterfte van jonge bomen in 
Veldhoven. Het college geeft in de brief antwoord op de gestelde vragen. Het 
gaat dan met name om het bewateren van jonge aanplant, het onderhoud en 
herplanting. De antwoordbrief wordt behandeld in de eerstvolgende 
raadsvergadering.

4. Overdragen anterieure exploitatieovereenkomst ontwikkeling 
Bossebaan
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met een overname van de anterieure 
exploitatieovereenkomst Bossebaan van ''Burgtbouw B.V. aan ''Bossebaan 
Veldhoven B.V.''.
Toelichting:
Het college heeft haar goedkeuring verleend aan een contractovername van
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Burgtbouw B.V. aan Bossebaan Veldhoven B.V. voor de ontwikkeling van een 
viertal appartementencomplexen aan de Bossebaan.
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