
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 24 november 2020

1. Verhogen vergoeding Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT
Het college besluit:
1. De gemeentelijke vergoeding aan de zorgaanbieders die hulp bij het 
huishouden op grond van de HHT leveren te verhogen naar C 9,80 per uur. 
Toelichting:
Het college heeft besloten om per 1 januari 2021 de vergoeding in het kader van 
de huishoudelijke hulp toelage (HHT) te verhogen naar C 9,80 per uur.

2. Beslissen over gemeentelijke bijdrage trajectbegeleiding
Het college besluit:
1. De gemeentelijke bijdrage van C8.590,99 voor trajectbegeleiding aan het 
Regionale Samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs voor de 
jaren 2021 t/m 2024 te continueren.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de contactgemeente 
Eindhoven te belasten met het beschikken en vaststellen van de meerjarige 
bijdrage voor trajectbegeleiding en het innen van de bijdrage van de gemeente 
Veldhoven.
Toelichting
Het college continueert de gemeentelijke bijdrage van C8.590,99 voor 
trajectbegeleiding aan het Samenwerkingsverband RSV PVO voor de jaren 2021 
t/m 2024. Deze trajectbegeleiders worden ingezet om thuiszitters in het 
voortgezet onderwijs te voorkomen.

3. Toekennen eenmalige uitkering voor BOA's van C 300,- netto in de 
maand december
Het college besluit tot:
1. toekennen van een eenmalige uitkering aan de BOA's van gemeente 
Veldhoven ter hoogte van C 300,- netto in de maand december.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven wil haar BOA's graag middels een eenmalige uitkering van 
C 300,- netto bedanken voor hun extra inzet tijdens de coronacrisis. Deze 
eenmalige uitkering wordt in de maand december uitgekeerd.

4. 3e Bestuursrapportage 2020
Het college besluit:
1. De derde bestuursrapportage 2020 via adviesnota 20.084 en raadsbesluit 
20.085 voor te leggen aan de raad.
Toelichting:
Het college heeft besloten de derde 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.
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