OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders
onderwerp

besluit

19 juni 2012

1.

Uitnodigingen c.q.
notities

Voor kennisgeving aan te nemen.

2.

Notulen vergadering De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders
burgemeester en
d.d. 12 juni 2012 vast te stellen.
wethouders d.d.
12 juni 2012.

3.

Rapportage Voortgang Woningbouw
1 mei 2012.

4.

Verzoek vergroten
In principe in te stemmen met het opstellen van een nieuw
bouwvlak Locht 100 bestemmingsplan voor het gehele bedrijfsperceel van de firma
(Baetsen).
Baetsen, onder de gestelde voorwaarden.

5.

Verzoek herziening
bestemmingsplan
ten behoeve van
het houden van
evenementen in
het complex De
Heiberg, Heerseweg
49.

Voorbereidingen te starten voor een ontwerp bestemmingsplan ten
behoeve van het houden van maximaal 22 evenementen per jaar
in het complex De Heiberg, Heerseweg 49 en vervolgens de
procedure ex artikel 3.8 Wro te starten.

6.

Regionale Verklaring Arbeidsmigranten.

1. In te stemmen met de eindtekst van de Regionale Verklaring
Arbeidsmigranten, zoals opgenomen in bijlage I.
2. De portefeuillehouder, de heer J.H.J. Tops, te mandateren de
Regionale Verklaring Arbeidsmigranten namens de gemeente
Veldhoven te ondertekenen.

7.

Samenwerkingsover 1. In te stemmen met het ondertekenen van de samenwereenkomst Bovenkingsovereenkomst Streekontwikkeling Boven-Dommel.
Dommel.
2. De verantwoordelijk wethouder te machtigen deze
overeenkomst te ondertekenen.

8.

Tussenevaluatie
Actieplan Voortijdig
Schoolverlaten.

Het college neemt kennis van de evaluatie van het Actieplan
Voortijdig Schoolverlaten.

9.

Medewerking verlenen aan afhankelijk wonen.

1. Medewerking te verlenen aan het gebruik van een vrijstaand
bijgebouw nabij Hoogeind 43 voor afhankelijk wonen.
2. Het gebruik voor afhankelijk wonen te gedogen totdat het nog
op te stellen bestemmingsplan voor dat gebied in werking
treedt (2e/3e kwartaal 2013).
3. In het in procedure te brengen bestemmingsplan Kernrandgebied een persoonsgebonden overgangsbepaling op te nemen
voor de mantelzorgbewoning.

Kennis te nemen van de “Rapportage Voortgang Woningbouw” van
1 mei 2012.
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4. In het in procedure te brengen bestemmingsplan Kernrandgebied de woning Hoogeind 39 te bestemmen tot één woning.
10.

Doorontwikkeling
organisatie.

1. Per heden het directiemodel in te voeren als nieuwe hoofdstructuur van de Veldhovense gemeentelijke organisatie.
2. De stuurgroep Doorontwikkeling Organisatie op te richten en te
belasten met de opstelling van het Plan van aanpak voor het
ontwikkelproces om te komen tot een Regiegemeente, waarbij
twee procesondersteunende thema’s (‘Projectmatig Werken’ en
‘Management’) in gang worden gezet.
3. De wervings- en selectieprocedure voor een ‘directeur
bedrijfsvoering’ en een ‘strategisch beleidsadviseur’ te starten,
overeenkomstig voorliggende planning en vacatureteksten.
2. Per heden de heer K. de Vries ad-interim te benoemen tot
directeur bedrijfsvoering tot in deze vacature is voorzien.
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