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

Openbare besluiten collegevergadering 22 december 2020

1. Contracteren Jeugdzorg Plus voor 2021 en verder
Het college besluit:
1. Het product Jeugdzorg Plus te contracteren bij de aanbieders Bijzonder 
Jeugdwerk, OG Heldringstichting en Via Jeugd Icarus.
2. Deze contracten aan te gaan voor de jaren 2021 t/m 2024 met de 
mogelijkheid tot verlenging.
Toelichting
Iedere gemeente moet waar nodig gesloten jeugdhulp kunnen inzetten. Deze 
vorm van jeugdhulp noemen we Jeugdzorg Plus. We willen nu én in de toekomst 
goede Jeugdzorg Plus voor onze inwoners. Daarom heeft het college, samen met 
de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant, ingestemd met het contracteren 
van Jeugdzorg Plus bij drie zorgaanbieders die hierin gespecialiseerd zijn.

2. Besluiten over 'Regioplan Doordecentralisatie Beschermd wonen 2021 
regio Eindhoven'
Het college besluit tot:
1. Het 'Regioplan Doordecentralisatie Beschermd wonen 2021 regio Eindhoven' 
vast te stellen.
Toelichting:
Het College heeft het 'Regioplan Beschermd wonen 2021 regio Eindhoven' 
vastgesteld. Hierdoor zorgen we ervoor dat de voorzieningen voor beschermd 
wonen voor onze inwoners beschikbaar blijven.

3. Beantwoording artikel 42 brief SENIOREN VELDHOVEN inzake seksueel 
toerisme Moormanlaan
Het college besluit:
1. De artikel 42-vraag van SENIOREN VELDHOVEN inzake seksueel toerisme aan 
de Moormanlaan te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:
SENIOREN VELDHOVEN heeft vragen gesteld over het voorkomen en tegengaan 
van seksueel toerisme aan de Moormanlaan. Het college gaat hier op in en het 
antwoord wordt in een komende raadsvergadering besproken. Het college is 
bekend met de ontmoetingen die plaatsvinden rondom de Moormanlaan. Bij de 
gemeente en politie, én de gemeente Eersel zijn echter geen meldingen of 
aangiften bekend, die erop wijzen dat mensen angst hebben en (dreigende) 
overlast hebben van aanwezigen. Toezichthouders en politie nemen waar 
mogelijk de Moormanlaan in hun surveillance op.

4. Besluiten over eerste inrichtingskosten urgente voorzieningen onderwijs
Het college besluit:
1. Een bedrag van C 29.790,00 beschikbaar te stellen aan Stichting Zuiderbos.
2. Een bedrag van C 26.060,38 beschikbaar te stellen aan Stichting Veldvest. 
Toelichting:
Het college heeft besloten om C29.790,00 beschikbaar te stellen aan Stichting 
Zuiderbos. Daarnaast wordt C26.060,38 beschikbaar gesteld aan Stichting 
Veldvest. Dit geld is voor de eerste inrichting (met onderwijsleerpakket en
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meubilair) van urgente voorzieningen bij respectievelijk Zuiderbos en St. Jan 
Baptist.

5. Zienswijze over het werkprogramma 2021 van de MRE
Het college besluit:
1. De raad via raadsadviesnota 21.007720bs00141 en raadsbesluit 
21.008720bs00142 voor te stellen om een zienswijze in te dienen over het 
werkprogramma 2021 van de MRE.
Toelichting:
Veldhoven maakt deel uit van de regionale gemeenschappelijke regeling MRE 
(MetropoolRegio Eindhoven). Deze organisatie heeft het werkprogramma 2021 
opgemaakt en hierop kunnen de gemeenteraden een reactie geven. Het college 
stelt de raad voor om positief te reageren op de inhoud van het werkprogramma, 
en aandacht te vragen voor het streefbeeld landelijk gebied.

6. Beantwoorden brief Lokaal Liberaal over eventuele wethoudersvacature
Het college besluit:
1. De antwoordbrief aan de fractie van Lokaal Liberaal over de invulling van een 
mogelijke wethoudersvacature vast te stellen.
Toelichting:
Het college heeft de antwoordbrief aan de fractie van Lokaal Liberaal 
vastgesteld. Deze fractie vroeg het college alvast na te denken over de invulling 
van de vacature bij een vertrek van wethouder De Kort. Het college vindt dat 
eerst de uitslag van de verkiezingen moet worden afgewacht. Bovendien is de 
invulling van een eventuele wethoudersvacature een zaak van de betreffende 
raadsfractie, in dit geval de VVD.

7. Terugbetaling terrasgelden en marktgelden
Het college besluit:
1. Te besluiten tot terugbetalen van marktgelden aan non-food marktzaken voor 
de periode 23 maart tot 4 mei 2020.
2. Te besluiten tot het terugbetalen van vooruitbetaalde vergoedingen in 2020 
voor gebruik van terrassen.
3. Hiervoor de vergoeding voor gebruik gemeentegrond voor terrassen voor 
2020 op C 0 te zetten
4. Te besluiten om voor 2021 de vergoeding voor gebruik van terrassen én non
food marktzaken pas te innen als duidelijkheid is over datum ingebruikname.
5. Deze kosten ad C 12.854 te betalen uit de Rijkscompensatie en het budget 
noodmaatregelen corona.
Toelichting:
De gemeente gaat horecaondernemers met terras hun vooruitbetaalde 
vergoeding over 2020 terugbetalen. Vanwege de coronacrisis hebben 
horecaondernemers een groot deel van het jaar geen gebruik kunnen maken van 
hun terras. Ook de non-food marktzaken die een aantal weken niet op de 
weekmarkt mochten staan krijgen voor deze periode het stageld terugbetaald.

8. Beëindigen project Social Impact Bond
Het college besluit:
1. De vaststellingsovereenkomst tussen Stichting Social Impact Bond 
Statushouders en de gemeente Veldhoven aan te gaan.
Toelichting:
Het college ondertekent een vaststellingsovereenkomst over het afronden van 
het project voor begeleiding van statushouders naar werk. Dit project is 
succesvol afgesloten en er zijn geen openstaande zaken meer.
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9. Aangaan van een anterieure overeenkomst inzake
woningbouwontwikkeling De Run 5601 (oude Zuidzorg perceel)
Het college besluit:
1. Het aangaan van een anterieure overeenkomst met Interesting Vastgoed B.V. 
voor de ontwikkeling van 96 appartementen op het perceel van De Run 5601.
2. De ontwikkelaar van het perceel De Run 5601 vrij te stellen van afdracht 
BOVO voor 24 appartementen.
3. Af te wijken van de regulier gehanteerde parkeernormen.
Toelichting:
De gemeente gaat een anterieure overeenkomst aan met Interesting Vastgoed 
B.V. Hierin worden afspraken vastgelegd over de herontwikkeling van het oude 
Zuidzorg perceel aan De Run 5601 naar woningbouw.
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