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

Openbare besluiten collegevergadering 6 juli 2021

1. Kennisnemen van evaluatie Kadernota Focus op alle Jeugd
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten en aanbevelingen van de tweejaarlijkse 
evaluatie kadernota Focus op alle Jeugd. 2. De raad hierover te informeren door 
middel van bijgevoegde raadsinformatienota 21bs00057.

Toelichting:
Een evaluatie van de Kadernota Focus op alle Jeugd (2017) geeft aan hoe de 
jeugdpartners het Veldhovense jeugdbeleid uitvoeren. De evaluatie leidt tot 
aanbevelingen voor de komende tijd voor alle partners.

2. Standpunt bepalen principeverzoek uitbreiding Woonzorgcomplex 
Rundgraafpark aan de Houtwal.

Het college besluit:
1. Principemedewerking verlenen aan de uitbreiding van het Woonzorgcomplex 
Rundgraafpark aan de Houtwal.

Toelichting:
Het college heeft een principeverzoek ontvangen voor de uitbreiding van het 
Woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal. De uitbreiding is gericht op het 
realiseren van een woonvoorziening met 24-uurszorg voor 30 cliënten. Ten 
opzichte van de huidige situatie is er een uitbreiding van 12 plaatsen van deze 
woonvoorziening. Het college heeft besloten aan dit verzoek principemedewerking 
te verlenen.

3. Verminderen hoeveelheid restafval in Veldhoven.
Het college besluit:
1. Vaststellen van het 'Uitvoeringsprogramma afval 2021-2025' en uitvoeren van 
de maatregelen uit het programma: a) Opstellen en uitvoeren van een 
communicatieplan afval; b) Uitvoeren pilot milieustraat met aangepaste 
openingstijden en tarieven; c) Verhogen van de ophaalservice van Kringloopwinkel 
De Kempen; d) Uitvoeren onderzoek Groente-, Fruit-, en Tuinafval + Etensresten 
(GFT+e) en aanbieden GFT+E-keukenbakje; e) Uitvoeren pilot afval hoogbouw en 
uitrol hiervan; f) Ondergronds plaatsen van de huidige luiercontainer. 2. De 
financiële gevolgen van het 'Uitvoeringsprogramma afval 2021-2025' op te nemen 
in de begroting 2022 e.v. 3. Vast te stellen de Raadsinformatienota 21bs00074 
over het uitvoeringsprogramma afval 2021-2025.

Toelichting:
In 2020 produceerde elke inwoner van Veldhoven 138,5 kilo restafval. Dat is veel 
meer dan de landelijke doelstelling. Daarom wil gemeente Veldhoven dat in 2025 
de totale hoeveelheid restafval gemiddeld per inwoner maximaal 100 kilogram is. 
Om dit te bereiken gaat de gemeente een aantal acties en maatregelen uitvoeren. 
Hiervoor wordt onder meer een pilot op de milieustraat uitgevoerd en kunnen
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bewoners een GFT+E bakje (Groente-, Fruit-, en Tuinafval F Etensresten) krijgen 
voor in de keuken. Er komen geen wijzigingen in de inzameling aan huis.

4. Besluiten over beleidsdocument Basisregistratie Personen 2021-2024
Het college besluit:
1. Het beleidsdocument BRP vast te stellen. 2. De bevoegdheid tot het opleggen 
van een bestuurlijke boete te mandateren aan de volgende functies van het cluster 
burgerzaken: - Adviseur VH&T B - Beleidsmedewerker Z adviseur B 3. De 
beleidsregel bestuurlijke boete BRP Veldhoven, vastgesteld op 12-05-2015 in te 
trekken; 4. De beleidsregel briefadres, vastgesteld op 21-04-2015 in te trekken.

Toelichting:
De gemeente Veldhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het college 
heeft regels vastgesteld over de eisen die aan het BRPinformatiesysteem worden 
gesteld. Deze eisen gaan over beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit, 
controleerbaarheid en betrouwbaarheid.

5. Vaststellen van het interne controleplan 2021

Het college besluit:
1. Het Interne controleplan 2021 vast te stellen.

Toelichting:
De gemeente controleert elk jaar haar eigen werkprocessen. Het doel is om de 
kwaliteit van het werk te verbeteren en fouten te voorkomen. De controles 
gebeuren volgens een jaarlijks plan. Het college heeft het plan voor de controles 
van 2021 vastgesteld.
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