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

Openbare besluiten collegevergadering 28 januari 2020

1. Aanbieden jaarprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven 2020 aan de 
gemeenteraad
Het college besluit:
1. Informatienota 20bs00003 over het Jaarprogramma 2020 van het Stedelijk 
Gebied Eindhoven vast te stellen.
Toelichting:
Het college van B&W informeert de gemeenteraad over het jaarprogramma van 
de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). In dit jaarprogramma staat 
wat het SGE in 2020 gaat doen binnen de thema's economie, wonen, 
voorzieningen & evenementen en ruimte.

2. Principemedewerking verlenen aan de realisatie van een ecodorp
Het college besluit:
1. Principemedewerking verlenen aan de realisatie van een ecodorp aan de 
Eindhovensebaan in Zilverackers, onder voorwaarden dat:
1 Het CPO initiatief haar planning en proces heeft geborgd en in beeld gebracht;
2. Het CPO initiatief daarvoor een professionele partij heeft gecontracteerd ter 
begeleiding van haar CPO proces;
3. Het afzetrisico van het CPO initiatief 1000Zo is afgedekt.
Toelichting:
Het college werkt mee aan het voorstel van een bouwgroep om een locatie aan 
de Eindhovensebaan in Zilverackers te ontwikkelen. Het gaat om het bouwen 
van een ecodorp waar op een zeer duurzame wijze ruimte wordt geboden aan 
circa 34 woningen. Wel moet aan een aantal procedurele randvoorwaarden 
worden voldaan. Voor de gehele ontwikkeling Zilverackers wordt op dit moment 
een bestemmingsplan voorbereid op basis waarvan het bouwplan gerealiseerd 
kan worden.

3. Contracteren Jeugdhulp per 2021 fase 1
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inkoopplannen voor de volgende vormen van 
jeugdhulp: » Ambulante behandeling regulier, diagnostiek, vaktherapie, 
behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie en controle psychofarmaca; » 
Behandeling specialistisch (ambulant) » Intensief gezinsgerichte behandeling 
(geprotocolleerd) » Logeren, begeleiding individueel, groepsbegeleiding, 
persoonlijke verzorging en dagbesteding » Verblijf bij een zorgaanbieder » 
Pleegzorg en gezinshuizen
2. In te stemmen met de systematiek waarmee de tarieven zijn berekend en de 
daaruit voortvloeiende tarieven voor 2021.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven staat voor goede zorg voor jeugdigen en gezinnen.
Daarom stelt het college, samen met de andere 10 gemeenten aangesloten bij 
de inkooporganisatie Eindhoven, de inkoopplannen jeugdhulp 2021 fase 1 vast. 
Met deze inkoopplannen kan gestart worden met het contracteren van jeugdhulp 
per 2021.
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Vrijgekomen besluiten onder embargo

1. Bepalen standpunt aansprakelijkheidsstelling Van Gerwen
(besluit B&W 21 januari 2020, embargo tot na verzending raadsinformatiebrief) 
Het college besluit:
1. De aansprakelijkheidsstelling door Van Gerwen af te wijzen;
2. in te stemmen met de conceptbrief van onze advocaat;
3. de bijgevoegde informatienota vast te stellen;
4. College legt een embargo op dit besluit tot verzending raadsinformatienota. 
Toelichting:
Het college heeft besloten om de aansprakelijkheidsstelling van Van Gerwen af 
te wijzen. Ten eerste is het college nog steeds van mening dat de ontbinding 
van de overeenkomst toen op goede gronden is ingeroepen. Daarnaast wordt 
de vermeende schade van Van Gerwen en de omvang niet onderbouwd.

Activiteitenlijst college van 29 januari tot en met 10 februari 2020

Symposium Dementievriendelijke gemeente 5.0
Donderdag 30 januari 2020 | 18.30 uur
Locatie: Theater de Schalm, Meiveld 3 in Veldhoven

Wethouder Mariënne van Dongen is aanwezig bij het symposium Dementievriendelijke 
gemeente 5.0. Op dit symposium zijn veel professionals zoals huisartsen, 
ondernemers, bedrijven, politie, woningbouw coöperaties etc. aanwezig. Met het 
symposium willen de organisatoren het thema 'Veldhoven Dementie Vriendelijk' Het 
doel is om de aandacht voor het thema dementievriendelijke verder te vergroten.

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom 
bij de genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij 
benadering, zoals doorgegeven door de organiserende partij. Neem voor meer 
informatie contact op per e-mail met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 
84.

2


