OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders

Agenda
punt

Onderwerp

Besluiten

9 maart 2021

02.01

Het vaststellen van de
openbare notulen van de
agenda van
burgemeester en
wethouders van
2 maart 2021

03.01

Vaststellen convenant 1. 1. Vaststellen van het Convenant veilig en sportief sporten in
veilig en sportief sporten2.
Veldhoven.

03.02

Vaststellen van de
grondprijzen per 1 april
2021

1. De categorie grondprijzen voor de projectmatige bouw
verder te verfijnen.
2. De grondprijzen voor projectmatige bouw voor de periode
1 april 2021 tot 1 april 2022 te verhogen met: - 0% voor
grondgebonden sociale woningbouw - 2% voor
grondgebonden lage middencategorie woningbouw - 4%
voor grondgebonden basis middencategorie woningbouw 6% voor grondgebonden extra middencategorie
woningbouw - 10,4% voor grondgebonden vrije sector
woningbouw - de grondprijs voor de woningen in de
buitencategorie voortaan via maatwerk vast te stellen.
3. De grondprijzen particuliere bouw voor de periode 1 april
2021 tot 1 april 2022 te verhogen met: - 2% voor
reguliere bouwgrond - 4% voor de middencategorie
bouwgrond - 10,4% voor de topcategorie - de
buitencategorie voortaan via maatwerk vast te stellen.
4. De prijzen voor bedrijfsgrond niet te verhogen.
5. De raad te informeren over de reden om af te wijken van
het vastgestelde beleid.

03.03

Aangaan anterieure
exploitatie- en
planschade
overeenkomst ten
behoeve van de
toevoeging van 5 patio
woningen aan
Pegbroekenweg

1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met
de eigenaar van het perceel Pegbroekenweg
ongenummerd.
2. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met de
eigenaar van het perceel Pegbroekenweg ongenummerd.
3. Een overeenkomst van koop en verkoop aan te gaan met
de eigenaar van het perceel Pegbroekenweg
ongenummerd.

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de agenda
van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021.
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03.04

Vaststellen subsidie
ondernemersfonds
Veldhoven-Dorp 2021

1. De subsidie ondernemersfonds aan de stichting
Centrummanagement Veldhoven- Dorp voor 2021 vast te
stellen op €30.000.
2. Artikel 16 (hardheidsclausule) van de Subsidieverordening
Ondernemersfonds toe te passen door de aanvraagtermijn
(artikel 6) uit te stellen tot 17 december 2020.

03.05

Actualiseren Financiën
Kempenbaan west

Door middel van adviesnota 21.0023 en conceptraadsbesluit
21.0024:
1. De investeringsuitgaven van project Kempenbaan West op
te hogen met € 8,4 miljoen;
2. Bijdragen uit de regio en additioneel Veldhovense aandeel
(samen € 8,4 miljoen) in te zetten als dekking.

03.06

Informeren over
voortgang programma
Implementatie
Omgevingswet.

1. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatienota
(21bs00020) te informeren over de voortgangsrapportage
over het programma Implementatie Omgevingswet.

03.07

Beantwoording art.42
brief D66 over corona

1. De vragen van D66 op grond van artikel 42 van het
Reglement van Orde voor de raad over een
Ondernemersscan, te beantwoorden met bijgevoegde
brief.

03.09

Realiseren 820 woningen
in Kransackerdorp

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Zilverackers,
Kransackerdorp' vast te stellen volgens adviesnota nr.
21.025 en besluit nr. 21.026.

03.10

Beslissen op het
bezwaarschrift tegen een
omgevingsvergunning.

1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning
(OV2020-0018) voor twee tijdelijke nissenhutten aan de
Heerseweg, bestemd voor de bouw van carnavalswagens,
ongegrond te verklaren.
2. Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
van 7 februari 2020, (OV2020-0018) in stand te laten met
een aanvullende en verbeterde motivering.
3. Aan de omgevingsvergunning (OV2020-0018) een nader
voorschrift te verbinden inhoudende de verplichting tot de
uitvoering en instandhouding van een landschappelijk
inrichtingsplan.

03.11

Invulling geven aan
uitvoering TONK

1. De beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten 2021 gemeente Veldhoven vast te stellen.
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