
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 29 juni 2021

1. Vaststellen jaarverantwoording kinderopvang 2020
Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarverantwoording kinderopvang 2020. 2. De 
gemeenteraad via bijgevoegde informatienota te informeren.

Toelichting:
Jaarverslag 2020 Handhaving Kinderopvang vastgesteld. Het college heeft besloten 
om de jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen, omdat wij afgelopen 
jaar op de meeste onderdelen hebben voldaan aan de wettelijke eisen.

2. Verrekening neveninkomsten actieve politieke ambtsdragers 2020
Het college besluit:
Vaststellen dat er over 2020 geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats te 
vinden voor: a. M.J.A. Delhez b. H.C.H.M. van Dongen-Lamers c. P.J.M. v.d. Looij 
d. J.G.W. Rooijakkers e. A.H.J. de Kort f. A.G.C.M. van den Oever

Toelichting:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald dat er 
geen verrekening van neveninkomsten van actieve politieke ambtsdragers in 
Veldhoven over 2020 hoeft plaats te vinden. Het college van B&W volgt dit advies.

3. Besluiten over een eenmalige aanvullende subsidie 
jeugdmaatschappelijk werk
Het college besluit:
1. Aan Lumens een eenmalige aanvullende subsidie te verlenen van C 43.611,- 
voor jeugdmaatschappelijk werk. 2. Deze subsidie toe te kennen voor de periode 1 
juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Toelichting:
Mede door de coronacrisis, zijner meer aanmeldingen voor jeugdmaatschappelijk 
werk. Het college wil de jeugdigen die dit nodig hebben zo snel mogelijk 
ondersteunen. Daarom verstrekt het college aanvullende subsidie aan Lumens voor 
de uitvoering van het jeugdmaatschappelijk werk. Deze aanvullende subsidie 
bedraagt C 43.611,-.

4. Vaststellen kaders Brede School Zilverackers
Het college besluit:
1. Het Programma van eisen ’Brede School Zilverackers' vast te stellen 2. De tijdelijke piek 
in leerlingaantallen door realisatie van (school)woningen op te vangen 3. De grondwaarde 
voor de (school)woningen op C 260,- excl. btw Z m2 BVO vast te stellen 4. Voor de 
uitbreiding van het gebouw voor kinderdagopvang in de conceptbegroting 2022 een 
aanvullend krediet op te nemen van C 1.125.000.

Toelichting:
Het college heeft het Programma van Eisen voor de Brede School Zilverackers vastgesteld. 
Dit vormt de basis voor de aanbesteding van de bouw van deze voorziening.
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5. Besluiten over wijzigingen subsidieregelingen Vitale Samenleving en Goed 
Woon- en Leefklimaat
Het college besluit:
1. De subsidieregeling Vitale Samenleving 2021, inclusief bijlage, vast te stellen. 2. De 
subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021, inclusief bijlage, vast te stellen. 3. Op 
basis van art. 4.1 van resp. de Subsidieregeling Vitale Samenleving 2021 en de 
Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021 de volgende subsidieplafonds voor 2022 
vast te stellen: a. 39652 ondersteuning vrijwilligers C 10.000 b 39653 nieuwe initiatieven 
VS C 10.000 c. 39654 straat- en buurtactiviteiten C 15.000 d. 39656 nieuwe activiteiten 
GWL C 10.000 e. 39657 culturele evenementen C 12.000 f. 39658 sportieve evenementen C 
7.500 onder voorbehoud van voldoende middelen op de gemeentebegroting voor de 
genoemde jaren. 4. Het Eindverslag inspraak, inclusief de beantwoording van de ingekomen 
reacties op de nieuwe subsidiesystematiek, vast te stellen.

Toelichting:
Gemeente Veldhoven heeft de subsidieregelingen 'Vitale Samenleving' en 'Goed Woon- en 
Leefklimaat' om de sociale structuur van Veldhoven te ondersteunen en versterken. Het 
college heeft besloten tot aanpassing van deze regelingen. Daarmee zet het college het 
beschikbare subsidiebudget gerichter in, maakt het vernieuwing mogelijk en houdt het de 
kosten nog beter in de hand.

6. Collegereactie op jaarverslag 2020 Commissie bezwaarschriften
Het college besluit:
1. De collegereactie op het jaarverslag vast te stellen, inhoudende dat het college: - kan 
vaststellen dat het jaarverslag een positief beeld schetst over de deskundige en serieuze 
aanpak voor de uitvoering van de werkzaamheden inzake de bezwaarschriften; - gevolg 
geeft aan de oproep van de commissie om: ^ te streven naar beschikkingen/besluiten die 
deugdelijk gemotiveerd zijn; ^ te blijven ijveren voor een tijdige afhandeling van de 
bezwaarschriften 2. De informatienota raad "Jaarverslag 2020 Commissie voor de 
bezwaarschriften" vast te stellen.

Toelichting:
De Commissie voor de bezwaarschriften heeft haar jaarverslag over 2020 uitgebracht. Het 
jaarverslag geeft informatie over de ingekomen bezwaarschriften en over de adviezen die 
de commissie heeft uitgebracht. Het college heeft een reactie op het jaarverslag 
vastgesteld.

7. Besluiten over inkoop Jeugdhulp 2022 en verder
Het college besluit:
1. De voorgestelde contractering met bijbehorende productkaarten en tarieven van de 
Inkoop jeugdhulp 2022 en verder conform bijlagen vast te stellen en uit te voeren. 2. 
Akkoord te gaan met het voorstel om jaarlijks te indexeren, waarbij als uitgangspunt het 5- 
jarig OVA gemiddelde wordt gehanteerd.

Toelichting:
Het college heeft besloten om de contracten over de inkoop van Jeugdhulp in 2022 en 
verder vast te stellen. Hierdoor blijft de Gemeente Veldhoven beschikken over voldoende en 
kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp voor de inwoners van Veldhoven. De 
continuïteit van zorg voor de inkoopregio Een 10 voor de Jeugd, waar Veldhoven bij is 
aangesloten blijft zo geborgd. De vernieuwde contractering draagt ook bij aan het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg en beheersbaarheid van de financiële middelen 
hiervoor.

8. Verkenning naar toekomst Citycentrum
Het college besluit:
1. Vaststellen van het startdocument 'verkenning naar de toekomst van het Citycentrum' 

als startpunt van een brede omgevingsdialoog met de Veldhovense gemeenschap
2. Opdracht te verlenen om een samenspraakproces in te richten waarbij omwonenden en 

overige inwoners van Veldhoven worden betrokken
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3. De hieruit verkregen input te verwerken in een definitief voorstel aan college en raad in 
deze bestuursperiode.

Toelichting:
Het Citycentrum voldoet steeds minder aan de huidige en toekomstige wensen van de 
Veldhovense samenleving. Ondanks de inzet van ondernemers en gemeente om meer 
bezoekers aan te trekken, ze langer in het centrum te houden en leegstand te voorkomen. 
Het college heeft daarom een verkenning gedaan naar de toekomst van het Citycentrum. 
Daarover gaat de gemeente in gesprek met de Veldhovense samenleving. Hoe de gemeente 
dit gaat doen, wordt vastgelegd in een participatieplan, waarin omwonenden, 
belanghebbenden en overige inwoners van Veldhoven betrokken worden.

9. Aangaan van een gronduitgifte overeenkomst en een reserverings 
overeenkomst overeenkomst voor de verrkoop van grond voor de bouw van 
woningen in Bosakkergehucht Zuid.
Het college besluit:
1. Een uitgifteovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de verkoop van grond voor de 
bouw van woningen in Bosakkergehucht Zuid. 2. Een reserveringsovereenkomst aan te 
gaan voor de reservering van grond voor een bepaalde tijd ten behoeve van de verkoop van 
grond voor de bouw van woningen in Bosakkergehucht Zuid. 3. De portefeuillehouder Hans 
van de Looij te mandateren voor de ondertekening van de reserveringsovereenkomst.

Toelichting:
De gemeente gaat een overeenkomst aan met een ontwikkelaar en een particuliere 
bouwgroep (CPO) om grond te verkopen voor de bouw van woningen in Zilverackers.

10. Standpunt bepalen realiseren 18 appartementen Kromstraat 34 Z 34a.
Het college besluit:
Principemedewerking verlenen aan het verzoek om 18 appartementen op de percelen 
Kromstraat 34^4a te realiseren.

Toelichting:
Het college heeft een principeverzoek ontvangen voor de realisering van 18 appartementen 
op de percelen Kromstraat 34/34a. De herontwikkeling van deze percelen zorgt voor een 
kwaliteitsverbetering. Het college heeft besloten aan dit verzoek principemedewerking te 
verlenen.
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