OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders

Agenda
punt

Onderwerp

Besluiten

02.01

het vaststellen van de
openbare notulen van de
vergadering van
burgemeester en
wethouders d.d.
26 januari 2021

1. het vaststellen van de openbare notulen van de
vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
26 januari 2021.

03.01

Intrekken van een eerder
genomen
straatnamenbesluit.

1. Intrekken van eerder uitgegeven straatnamen: Reut,
Muts, Witblauw, Oeros, Fibula en Groma.

03.02

Besluiten over het
Werkplan 21voordeJeugd
2021

1. Het Werkplan 21voordeJeugd 2021 vast te stellen.

03.03

Vaststellen
uitgangspunten
'particuliere
parkeerverwijzingen in
de openbare ruimte'

1. Bijgevoegde uitgangspunten 'particuliere
parkeerverwijzingen in de openbare ruimte' vast te stellen

03.04

Besluiten over
bestemmingsplan 'De
Run 4200, snelfietsroute'

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘De Run
4200, snelfietsroute’ vast te stellen, volgens adviesnota
nr. 21.009 en besluit nr. 21.010.

03.05

Realiseren gestuurde
waterberging De Run.

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan
'Waterberging de Run Veldhoven' vast te stellen, volgens
adviesnota nr. 21.015 en besluit nr. 21.016.

03.06

Besluiten over de
overeenkomst ‘Regionale
Inkoop Jeugdhulp’
Zuidoost–Brabant 2021

1. De Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst
(DVO) ‘Regionale Inkoop Jeugdhulp’ Zuidoost–Brabant
2021 vast te stellen.
2. Een volmacht te verlenen aan wethouder M. van DongenLamers van de gemeente Veldhoven om namens de
gemeente Veldhoven de DVO te ondertekenen.
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03.07

Beantwoorden Art.42
brief Lokaal Liberaal over
de viering van
Veldhoven100

1. De antwoordbrief aan de fractie van Lokaal Liberaal over
de viering van Veldhoven100 vast te stellen.

03.08

Beantwoorden artikel 42brief BPV over
cadeaubonnen voor
kleine energiebesparende
maatregelen

1. De artikel 42-vragen van Burger Partij Veldhoven over
cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen
te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.

03.09

Besluiten over openbaar
maken van
toezichtrapporten Wmo

1. Bijgaande beleidsregels vaststellen inzake het actief
openbaar maken van toezichtrapporten Wmo.
2. De Directeur Publieke Gezondheid van de GGD BrabantZuidoost het mandaat geven om toezichtrapporten WMO
actief openbaar te maken via de website van de GGD.
3. Aan de Wmo-aanbieders de contractuele verplichting op te
leggen dat zij op hun website een passage plaatsen met
de volgende inhoud: “De GGD Brabant-Zuidoost houdt
toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wmo
geleverde zorg. Voor nadere informatie verwijzen wij u
naar de website van de GGD www.ggdbzo.nl.”

03.12

Het regionale convenant
gegevensverwerking
Wvggz en de
samenwerkingsovereenk
omst Wvggz met Waalre

1. Het Convenant “Gegevensverwerking Verkennend
Onderzoek in het kader van de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (WvGGz) Subregio Brabant-Zuidoost”
vast te stellen.
2. De samenwerkingsovereenkomst WvGGz met Waalre aan
te gaan.

03.13

Realiseren vier
appartementengebouwen
op de hoek Bossebaan Burgemeester van
Hoofflaan

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Bossebaan
Burgemeester van Hoofflaan' vast te stellen volgens
adviesnota 21.013 en
besluit nr. 21.014;
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