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.
2 februari 2021

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de
vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
2 februari 2021.

03.01

Vaststellen
verantwoordingsrapportage BAG 2020

1. Vaststellen verantwoordings-rapportage BAG 2020.

03.02

Vaststellen beleidsregels
en huurovereenkomst
‘reclame op rotondes’

1. Bijgevoegde ‘Beleidsregels reclame op rotondes’ vast te
stellen en in werking te laten treden op de eerste dag na
bekendmaking;
2. Gebruik te maken van het bijgevoegde model voor
huurovereenkomst ‘reclame op rotondes’.

03.03

Wijzigen
subsidieregelingen
'Vitale Samenleving' en
'Goed Leef- en
Woonklimaat'.

1. De regeling tot wijziging van de subsidieregelingen 'Vitale
Samenleving' en 'Goed Leef- en Woonklimaat' vast te
stellen.

03.04

Aangaan
vaststellingsovereenkomst Regionaal
Ontwikkelfonds
Werklocaties

1. Een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarin BOM
Holding BV, ROW BV en gemeenten onderlinge afspraken
maken over de uittreding van de BOM Holding B.V.;
2. De burgemeester verleent de portefeuillehouder Economie
volmacht om namens de gemeente Veldhoven de
vaststellingsovereenkomst te ondertekenen op het
moment dat alle gemeenten de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst hebben vastgesteld;
3.

03.05

Overleg voeren over
maatregelen De Run
8214

1. Over eventuele geluidsisolerende maatregelen aan de
woning De Run 8214 in overleg te treden met de
eigenaar.
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03.06

Instellen stembureaus

1. De volgende reguliere stembureaus in te stellen voor de
verkiezing van de leden van de Tweede kamer op 17
maart 2021: Gemeentehuis (2 stembureaus) Wijkgebouw
D’n Uitwijk (2 stembureaus) Wijkvoorziening De Ligt,
Kantine Voetbalvereniging U.N.A., Dorpscentrum
d'Ouw School, Clubgebouw Sentrum '70
Gemeenschapshuis d'n Bond Ontmoetingscentrum het
Tweespan Restaurant Jan's Polder Mixed Hockey Club
Basko De Twee Sparren Wijkcentrum De Erikant 't
Patronaat Zeelst Uitgaanscentrum De Kers Blokhut D'n
Bosbender SDO Korfbal Bouwkeet Nijverheidslaan Tent in
Peter Benensonpark;
2. Een mobiel stembureau met beperkte toegang in te stellen
op woensdag 17 maart met de volgende zittingsplaatsen:
- van 9.00-12.00 uur in Woonzorgcomplex Rundgraafpark
- van 13.00-16.00 uur in RSZK Merefelt;
3. Het gemeentehuis als plaats van de stemopneming van
het mobiel stembureau aan te wijzen;
4. Een bijzonder stembureau met afwijkende openingstijden
in te stellen op woensdag 17 maart tussen 13.00 en 21.00
uur in basisschool Dick Bruna;
5. De volgende stembureaus in te stellen waar op maandag
15 en dinsdag 16 maart kan worden gestemd:
Gemeentehuis Wijkgebouw D'n Uitwijk Mixed Hockey Club
Basko De Twee Sparren Uitgaanscentrum De Kers
Bouwkeet Nijverheidslaan Tent in Peter Benenson park.
6. Het gemeentehuis aan te wijzen als afgiftepunt voor
briefstemmen.
7. Het afgiftepunt op dinsdagavond te openen tot 19.00 uur.

03.07

Benoemen
stembureauleden

1. De in de bijlagen vermelde stembureauleden en
plaatsvervangende stembureauleden te benoemen.
2. Mevrouw E. van Halderen en de heer G. van Gorp
bevoegdheid te geven om na uw besluit noodzakelijk
wijzigingen in de indeling aan te brengen.

03.08

Bepalen standpunt
Algemene
Ledenvergadering VNG

1. Akkoord te gaan met het stemadvies voor de voorstellen
die op de agenda staan voor de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 12 februari 2021;
2. Akkoord te gaan met het stemadvies voor de separaat
ingediende moties voor de Algemene Ledenvergadering
van de VNG op 12 februari 2021;
3. Burgemeester M. Delhez volmacht te geven om de
gemeente te vertegenwoordigen tijdens deze algemene
ledenvergadering.

03.09

Beantwoorden artikel42 vragen fractie Lokaal
Liberaal over koop
lokaal

1. De vragen van Lokaal Liberaal op grond van artikel 42 van
het Reglement van Orde voor de raad over koop lokaal, te
beantwoorden met bijgevoegde brief;

03.10

Besluiten over de
meerkostenregeling
Corona voor
zorgaanbieders.

1. De ‘Gemeentelijke Meerkostenregeling’ voor
zorgaanbieders vast te stellen.
2. De regeling voor jeugdhulpaanbieders vast te stellen voor
de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
3. De regeling voor Wmo-aanbieders vast te stellen voor de
periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.
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03.11

Stand van zaken
aanbevelingen van de
rekenkamercommissie

1. De antwoordbrief aan de rekenkamercommissie vast te
stellen.

03.12

Aangaan van een
projectovereenkomst
voor de herontwikkeling
van het
appartementencomplex
aan de Ambachtslaan
met Woonstichting
‘Thuis.

1. Een projectovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de
herontwikkeling van het appartementencomplex aan de
Ambachtslaan met Woonstichting 'Thuis.

03.01
Agenda
B&W
12-012021
Embargo
opgehe
-ven

Het nemen van een
beslissing op het
bezwaarschrift tegen de
omgevingsvergunning
voor de bouw van 11
appartementen aan de
Provincialeweg 32

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften
d.d. 1 oktober 2020 over te nemen;
2. Het bestreden besluit, van 1 mei 2020 waarbij
omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van 11
appartement aan de Provincialeweg 32, te herroepen.
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