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

Openbare besluiten collegevergadering 18 februari 2020

1. Voorleggen meerjarenplan en meerjarenfinanciering Brainport 
Development NV 2021-2024 aan gemeenteraad
Het college besluit tot:
1. Het meerjarenplan 2021-2024 van Brainport Development NV als basis te 
hanteren voor de ontwikkeling van het ecosysteem Brainport Eindhoven.
2. Het voorstel voor de meerjarenfinanciering Brainport Development NV 2021
2024 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad conform adviesnota 
20.0009 en concept raadsbesluit 20.0010.
Toelichting:
Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad om voor de jaren 2021-2024 
financieel bij te dragen aan de uitvoeringsorganisatie Brainport Development NV. 
In deze uitvoeringsorganisatie willen gemeenten samen met bedrijfsleven en 
kennisinstellingen een sterke economische positie voor onze regio blijven 
onderhouden en versterken. Dit is belangrijk als basis voor (brede) welvaart en 
welzijn in onze regio en daarbuiten.

2. Intrekken aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (driehoeksborden) en 
het aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (spandoeken) en vaststellen 
nieuw aanwijzingsbesluit (spandoeken)
Het college besluit:
1. Het aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (driehoeksborden) in te trekken 
met ingang van 1 maart 2020.
2. Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (spandoeken) vast te 
stellen en in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.
3. Het in 2015 vastgestelde aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (spandoeken) 
in te trekken.
Toelichting:
Naar aanleiding van een motie van de Raad heeft het college besloten te 
onderzoeken naar de mogelijkheden om o.a. A0- tweezijdige reclameframes uit 
te besteden. Naar aanleiding van dat onderzoek is besloten dat vanaf 1 maart 
2020 een externe partij 75 A0- tweezijdige reclameframes zal plaatsen en de 
aankondigingen van tijdelijke publieksevenementen zal verzorgen. Daarom 
wordt dit aanwijzingsbesluit (ex artikel 2.6c APV driehoeksborden) per 1 maart 
2020 ingetrokken. Het aanwijzingsbesluit om spandoeken op te hangen wordt 
gewijzigd, er is namelijk een locatie gewijzigd.

3. Besluiten over toetsingskader tijdelijke subsidiëring vanuit het 
'innovatiebudget pleegzorg'
Het college besluit:
1. Het toetsingskader en werkwijze voor tijdelijke subsidiëring vanuit het 
'Innovatiebudget Pleegzorg' vast te stellen.
Toelichting:
Regionaal is er vanuit het project Pleegzorg een Innovatiebudget Pleegzorg 
beschikbaar. Organisaties kunnen vanuit dit budget een tijdelijke subsidie krijgen 
om innovatieve projecten uit te voeren die leiden tot de uitbreiding van inzet
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pieegzorg dan wel opvang in gezinsverband in de regio Zuidoost-Brabant. De 
gemeente Veldhoven beslist over subsidiëring en heeft hiervoor een 
toetsingskader vastgesteld.

4. Bepalen aanpak doorverbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat
Het college besluit:
1. Vaststellen Plan van aanpak 'doorverbinding Peter Zuidlaan-Julianastraat, van 
ontwerp tot realisatie';
2. De raad te informeren over de aanpak van de doorverbinding Peter Zuidlaan- 
Julianastraat met bijgevoegde raadinformatienota 20bs00020;
3. De benodigde financiële middelen integraal af te wegen bij de begroting. 
Toelichting:
Het college wil Zeelst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden. Daarom 
stelt het college het plan van aanpak vast voor de doorverbinding Peter Zuidlaan 
- Julianastraat. De verschillende belanghebbenden worden betrokken bij de 
uitwerking van het plan. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een 
raadinforma tieno ta.

5. Beantwoorden artikel 42 vragen van de fractie Senioren Veldhoven over 
het rapport Collegeonderzoek Subsidieverstrekking
Het college besluit
1. De artikel 42 vragen van de fractie Senioren Veldhoven over het rapport 
Collegeonderzoek Subsidieverstrekking beantwoorden overeenkomstig bijgaande 
concept-brief.
Toelichting:
De raadsfractie Senioren Veldhoven heeft vragen gesteld over het rapport 
'Collegeonderzoek Subsidieverstrekking'. Het college beantwoordt deze vragen 
per brief. Dit antwoord wordt besproken in de eerst mogelijke raadsvergadering.

6. Aanpassen infrastructuur op Habraken
Het college besluit:
1. Op de wegen ten zuiden van de Oersebaan de middengeleiders te verwijderen 
en geen fietssuggestiestroken aan te brengen, maar wel bochtverbredingen toe 
te passen in de rijbaan t.b.v. vrachtverkeer.
2. Een nieuwe weg aan te leggen die voldoet aan het oorspronkelijke profiel, 
tussen het middengebied en het bedrijf SchippersStop.
Toelichting:
Stichting Parkmanagement Veldhoven heeft de gemeente verzocht om op 
bedrijventerrein Habraken een deel van de huidige infrastructuur aan te passen. 
Het college stemt deels in met dit verzoek en zal bochtverbredingen in de rijbaan 
realiseren en de middengeleiders verwijderen. Daarnaast heeft het college 
besloten om een nieuwe weg aan te leggen tussen het middengebied en het 
bedrijf SchippersStop.

7. Wijzigen 'Samenwerkingsovereenkomst Opdrachtgevers Taxbus'
Het college besluit:
1. De gewijzigde 'Samenwerkingsovereenkomst Opdrachtgevers Taxbus' vast te 
stellen.
Toelichting:
Gemeente Veldhoven en omliggende gemeenten organiseren de Taxbus: 
collectief en vraagafhankelijk vervoer op grond van de Wmo. Het college stelt de
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gewijzigde samenwerkingsovereenkomst vast. Hierin staan enkele technische 
wijzigingen en een nieuwe einddatum.

8. Verdubbelen opbrengst project Koboko, Oeganda
Het college besluit:
1, Een bedrag van C 496,10 ten gunste te brengen van het project Municipal 
Hospital in Koboko, Oeganda.
Toelichting:
Door een actie van het personeel is er geld ingezameld voor het Municipal 
Hospital in Koboko. Het college heeft besloten om dit bedrag te verdubbelen. De 
reden hiervoor is dat het college enthousiast is over het project en omdat er 
dringend behoefte is aan medische ondersteuning in het plaatselijke ziekenhuis.

9. Ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om het krediet voor project Kempenbaan West op te 
hogen met C 5,1 miljoen om het tekort op het krediet te dekken;
2. De raad voor te stellen om het krediet voor project Kempenbaan West op te 
hogen met 1007o van de opdrachtwaarde, zijnde C 3,51 miljoen om de verwachte 
indexering (vanaf 2020 tot 2022) op te vangen en een risicoreservering te 
hebben voor onvoorziene kosten tijdens uitvoering van het project;
3. De raad voor te stellen om de rotonde die het nieuwe viaduct over de A67 
verbindt met de Zilverbaan te realiseren in beton in plaats van asfalt en hiervoor 
de benodigde financiële middelen van C 500.000,- beschikbaar te stellen;
4. De raad voor te stellen om een onderdoorgang in het verlengde van de 
Moormanlaan te realiseren zodat deze weg niet wordt onderbroken door het 
nieuwe viaduct over de A67 en hiervoor de benodigde financiële middelen van C 
800.000,- beschikbaar te stellen.
Toelichting:
Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om extra krediet 
beschikbaar te stellen voor project Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting 
op de A67. Het geld wordt aangevraagd voor: # Het tekort dat is ontstaan; # 
Verwachte extra kosten in 2020-2021; * Rotonde bij de Zilverbaan in beton te 
maken; * Onderdoorgang van de Moormanlaan te realiseren.

10. Besluiten over subsidie voor carnavalsoptocht 2020
Het college besluit:
1. Aan Stichting Organisatie Karnaval een incidentele subsidie te verstrekken ter 
hoogte van C 4.991 voor de carnavalsoptocht in 2020.
Toelichting:
De gemeente verstrekt aan Stichting Organisatie Karnaval (SOK) een incidentele 
subsidie van C 4.991 voor de carnavalsoptocht in 2020.

Activiteitenlijst college van 19 tot en met 28 februari 2020

Bekendmaking Rommelgats Boaske
Vrijdag 21 februari 2020 | 21.15 uur (tijdens de pauze)
Locatie: feesttent op De Plaatse in Veldhoven-Dorp
Wethouder Hans van de Looij overhandigt het Rommelgats Boaske aan de meest 
kleurrijke ondernemer 2020 van Veldhoven.
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Kinderoptocht en Sleuteloverdracht Rommelgat 
Zaterdag 22 februari 2020 | aanvang 15.00 uur
Locatie: Theater De Schalm, Grote zaal, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven
De prijsuitreiking van de kinderoptocht is om 15.00 uur in Theater De Schalm door het 
SOK.
De Sleuteloverdracht is om 17.00 uur in Theater De Schalm. Burgemeester Marcel 
Delhez overhandigt dan namens de gemeente Veldhoven 'de sleutel' van Rommelgat 
aan PrinsEs d'n Urste.

Bijwonen optocht
Zondag 23 februari 2020 | aanvang 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Ligt, De Ligt 157, Veldhoven
Het college van burgemeester en wethouders volgen de Veldhovense optocht vanuit 
locatie De Ligt.
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