
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 26 januari 2021

1. Aanwijzing Directeur Publieke Gezondheidszorg als toezichthouder 
kinderopvang
Het college besluit:
1. De Directeur Publieke Gezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aan te wijzen als toezichthouder 
kinderopvang;
2. De Directeur Publieke Gezondheidszorg toestemming te geven om één of 
meerdere medewerkers te machtigen om op te treden als toezichthouder Wet 
kinderopvang en de Wet Publieke Gezondheid. Dit toezicht geldt alleen op de 
naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet Publieke Gezondheid 
gestelde regels in de kinderopvang.

Toelichting
Het college stemt in met het aanwijzen van de Directeur Publieke 
Gezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost als toezichthouder Wet 
kinderopvang.

2. Aangaan aankoopovereenkomst in Zilverackers
Het college besluit:
Een overeenkomst aan te gaan voor een grondaankoop in het plan Zilverackers. 

Toelichting:
Voor een goede wijkontsluiting van het plangebied Zilverackers is het nodig om 
gronden aan te kopen. De gemeente heeft nu met de eigenaren een 
aankoopovereenkomst gesloten.

3. Versturen uittreksels zelfevaluatie Basisregistratie Personen
Het college besluit:
1. De uittreksels over de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) te 

accorderen.
2. De uittreksels BRP te versturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting:
Elke gemeente moet ieder jaar vóór 1 januari bij zichzelf testen of ze 
zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Dit op grond van de Wet 
basisregistratie personen (BRP). Uit de resultaten blijkt dat Veldhoven daar 
zorgvuldig en volgens de norm mee omgaat. Het college verstuurt de 
resultaten naar de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4. Informeren gemeenteraad over jaarprogramma 2021 Stedelijk Gebied 
Eindhoven
Het college besluit:
De gemeenteraad te informeren over het jaarprogramma 2021 Stedelijk 
Gebied Eindhoven middels bijgaande informatienota 20bs00145.
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Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad over het jaarprogramma 2021 van het 
samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven. Hierin staat welke 
opgaven Veldhoven samen met de 8 andere gemeenten in 2021 wil uitvoeren 
op het gebied van economie, wonen, voorzieningen&evenementen en ruimte.
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