
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 23 februari 2021

1. Aanwijzingsbesluit secretaris regionale geschillencommissie
Het college besluit:
1. Vast te stellen het 'aanwijzingsbesluit secretaris regionale 
geschillencommissie'.

Toelichting
Gemeente Veldhoven is aangesloten bij een regionale geschillencommissie. 
Iedere deelnemende gemeente is zelf verantwoordelijk is voor het organiseren 
van de secretariële ondersteuning. Met dit besluit wijzen we aan wie in 
Veldhoven de secretaris en plaatsvervangend secretaris is.

2. Standpunt bepalen principeverzoek Volmolenweg 16 en 25
Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de vormverandering van het bouwvlak van 
de percelen Volmolenweg 16 en 25, onder voorwaarden dat het bebouwd oppervlak niet 
wordt vergroot en alle bebouwing landschappelijk wordt ingepast.
2. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de bedrijfswoning op het 
perceel Volmolenweg 25 naar een zogenaamde 'plattelandswoning'.

Toelichting:
Het college heeft een principeverzoek ontvangen voor de percelen Volmolenweg 
16 en 25. Het verzoek bestaat uit een vormverandering van het bouwvlak op 
beide percelen én het verzoek om de bedrijfswoning op perceel Volmolenweg 
25 de aanduiding 'plattelandswoning' te geven. Voor het verzoek is een 
wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college verleent aan beide 
onderdelen van het principeverzoek medewerking. Bij de vormverandering 
bouwblok stelt het college wel voorwaarden, onder andere de landschappelijke 
inpassing.

3. Uitwerken sport- en beweegbeleid 2.0
Het college besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0! vast te stellen.
2. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde informatienota 

21bs00007.

Toelichting:
We willen zoveel mogelijk Veldhovenaren in beweging krijgen. Dat is gezond en 
goed voor sociale contacten. Om dit te bereiken, vinden er de afgelopen jaren 
al diverse activiteiten plaats. Dit varieert van de zorg voor sportaccommodaties 
tot gerichte activiteiten in de wijken. De gemeente gaat hier mee door en heeft 
een uitvoeringsplan Veldhoven Beweegt 2.0! vastgesteld.

4. Besluiten over financiële ondersteuning voor aanbieder 
leerlingenvervoer in verband met Corona
Het college besluit:
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1. De aanbieder van leerlingenvervoer ingaande 16 december 2020 tot in elk 
geval 1 maart 2021, te blijven financieren voor 800Zo van de gemiste omzet op 
basis van de reguliere maandelijkse facturen.
2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd van de afdeling Mens & 
Omgeving om te besluiten over het eventueel verlengen van deze 
compensatieregelingen tot 1 augustus 2021.

Toelichting:
Door de schoolsluiting als gevolg van de coronacrisis is het leerlingenvervoer in 
Veldhoven fors afgenomen. Het college besluit om het vervoersbedrijf 
financieel te ondersteunen. Daarmee wil het college financiële problemen bij 
het vervoersbedrijf voorkomen en het aanbod voor inwoners garanderen, ook 
op langere termijn.

5. Besluiten over financiële ondersteuning van gesubsidieerd peuterwerk 
en voorschoolse educatie in ver
Het college besluit:
1. De aanbieders van gesubsidieerd peuterwerk en voorschoolse educatie van 
16 december 2020 tot 8 februari 2021 te financieren op basis van de 
gereserveerde plaatsen.
2. De ouderbijdrage aan ouders met een gesubsidieerde peuterplaats of een 
voorschoolse educatie plaats bij de kinderopvang gemeentelijk voor te 
financieren.

Toelichting:
Het college heeft besloten aanbieders van gesubsidieerd peuterwerk en 
voorschoolse educatie financieel te ondersteunen als gevolg van de coronacrisis 
nu kinderen opnieuw voor een periode geen gebruik mogen maken van dit 
aanbod. Daarnaast zal de gemeente de eigen bijdrage die ouders betalen voor 
gesubsidieerde peuteropvang of een voorschoolse educatie plaats 
voorfinancieren.

6. Indienen zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Het college besluit:
1. De gemeente Eindhoven te verzoeken de concept-zienswijze op de

Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening mede namens Veldhoven 
in te dienen.

Toelichting:
Het college vraagt de gemeente Eindhoven om de concept zienswijze op de 
Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ook namens de gemeente 
Veldhoven in te dienen. In die zienswijze wordt meer aandacht gevraagd voor 
de gevolgen voor de gezondheid in onze regio door het anders gebruiken van 
het luchtruim.

7. Vaststellen "Samenwerkingsovereenkomst klimaatportaal Zuidoost 
Brabant 2021 t/m 2027"
Het college besluit:
1. De ’Samenwerkingsovereenkomst klimaatportaal Zuidoost Brabant 2021 t/m 
2027' vast te stellen.
2. De portefeuillehouder, de heer P.J.M. van de Looij, te mandateren genoemde 
overeenkomst te ondertekenen.

Toelichting:
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Op 31 december 2020 is de huidige samenwerkingsovereenkomst Waterportaai 
ZOB afgelopen. Om de samenwerking te verlengen moet er een nieuwe 
overeenkomst ondertekend worden. Om te komen tot goed waterbeheer en om 
goed in te kunnen spelen op de klimaatveranderingen, werken we samen met 
12 andere gemeenten, het waterschap en Brabant Water. De gemeente 
verlengt de samenwerkingsovereenkomst met alle partijen tot en met 2027.

8. Benoemen waarnemer en plaatsvervangende stembureauleden
Het college besluit:
1. Waarnemers en plaatsvervangende stembureauleden te benoemen 

Toeiichitng:
Op de verkiezingsdag is er een mobiel stembureau met beperkte toegang 
ingesteld. Dit stembureau houdt zitting in wooncomplex Rundgraafpark en 
RSZK Merefelt. Alleen bewoners van de betreffende locatie mogen in het 
stembureau stemmen. Het stembureau is niet toegankelijk voor andere kiezers. 
Er is daarom een onafhankelijk waarnemer benoemd. Deze ziet toe op de gang 
van zaken in het stembureau. Daarnaast zijn er plaatsvervangende 
stembureauleden benoemd.

9. Instellen mobiel stembureau
Het college besluit:
1. Een mobiel stembureau in te stellen voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer op 17 maart 2021 met de volgende zittingsplaatsen: - van 
07.30 - 13.30 uur op de parkeerplaats bij RKVVO - van 14.00 - 21.00 uur op de 
taxiplaats aan de Haas bij MFA-Noord
2. Theater de Schalm als plaats van de stemopneming van dit mobiel 
stembureau aan te wijzen.

Toelichting:
Voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 17 maart is een 
extra stembureau ingesteld. Dit stembureau is een mobiel stembureau in de 
vorm van een stembus. In deze stembus kunnen kiezers coronaproof hun stem 
uitbrengen. De stembus doet twee locaties aan: - van 07.30 tot 13.30 uur op 
de parkeerplaats bij RKVVO; - van 14.00 tot 21.00 uur op de taxiplaats aan de 
Haas bij MFANoord. Het tellen van de stemmen vindt vanaf 21.00 uur plaats in 
Theater de Schalm.

10. Informeren bewoners Sondervick verkeersmaatregelen ontwikkeling 
Kransackerdorp
Het college besluit:
1. Bij de beantwoording van de zienswijzen gericht tegen het 
ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' de gemeenteraad voor 
te stellen te kiezen voor een verkeerskundige knip ten zuiden van de 
Antwerpsebaan;
2. Bewoners van de Sondervick te informeren over het proces en de te nemen 
verkeersmaatregelen in het kader van Zilverackers, Kransackerdorp;

Toelichting:
Het college wil de verkeersbewegingen vanuit het toekomstige Kransackerdorp 
op de Sondervick beperken. Het college heeft besloten om de raad voor te 
stellen een verkeerskundige knip aan te brengen ten zuiden van de 
Antwerpsebaan. Het college informeert de bewoners van de Sondervick 
hierover.
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11. Besluiten op aanvragen voor ondersteuning noodfonds 
coronamaatregelen
Het college besluit:
1. a. Kwijtschelding van huurlasten te verlenen aan de huurders volgens het 
percentage genoemd in bijlage 1, voor de maanden in 2020 waarin de 
organisatie vanwege de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 
gesloten moest zijn. b. Het afdelingshoofd A&O mandaat te verlenen voor het 
ondertekenen van de brieven naar de huurders. Vervolgens te besluiten;
2. De aanvraag voor ondersteuning van stichting R.D. Unique Sportevents 
Veldhoven toe te kennen door een incidentele bijdrage van C 8.650 te 
verstrekken;
3. De aanvraag voor ondersteuning van wijkcentrum De Erikant af te wijzen;
4. De aanvraag voor ondersteuning van theater De Schalm af te wijzen;
5. De aanvraag voor ondersteuning van museum 't Oude Slot af te wijzen;
6. De aanvraag voor ondersteuning van ANP Horeca BV af te wijzen;
7. De aanvraag voor ondersteuning van Atalanta Sports Club vOf af te wijzen;
8. De aanvraag voor ondersteuning van scouting St Aloysius af te wijzen;
9. De aanvraag voor ondersteuning van Veldhovens Muziekkorps af te wijzen;
10. De aanvraag voor ondersteuning van Sentrum 70 af te wijzen;
11. De aanvraag voor ondersteuning van St Zonderwijk belangen af te wijzen;
12. De aanvraag voor ondersteuning van Zoo Veldhoven af te wijzen;
13. De aanvraag voor ondersteuning van Renzo Dielesen Event Support af te 
wijzen;
14. De aanvraag voor ondersteuning van Cinema Gold af te wijzen;
15. Bijgaande raadsinformatienota 21bs00004 vast te stellen.

Toelichting:
Het college heeft besloten om maatschappelijke, culturele en sportieve 
organisaties, tegemoet te komen in het compenseren van de financiële 
problemen die zijn ontstaan door de overheidsmaatregelen in verband met 
COVID-19. De huren van gemeentelijke accommodaties worden (gedeeltelijk) 
kwijtgescholden voor de maanden dat er een verplichte sluiting was. Daarnaast 
is er een bijdrage toegekend aan de organisator van een maatschappelijk 
evenement wat niet door kon gaan, waardoor het evenement, in de toekomst, 
behouden blijft voor Veldhoven.
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