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 van 9 maart 2021

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de
vergadering van burgemeester en wethouders van
9 maart 2021.

03.01

Besluiten over bijdrage
Veilig Thuis 2021

1. Een bedrag van € 247.286,- voor 2021 beschikbaar te
stellen voor Veilig Thuis.

03.02

Aangaan overeenkomst
'gebruik onbebouwde grond
diverse locaties voor
plaatsen en in standhouden
parkeerverwijssysteem’

1. Aangaan van de overeenkomst over ‘gebruik
onbebouwde grond diverse locaties voor plaatsen en in
standhouden parkeerverwijssysteem t.b.v. ASML
Netherlands B.V.’;
2. Verlenen van mandaat aan het hoofd van de afdeling
Beheer & Realisatie, tot het actualiseren van het
parkeerverwijssysteem door wijziging of opnieuw
aangaan van de “Allonge“ bij de onder 1. gemelde
gebruiksovereenkomst, conform de bepalingen van die
gebruiksovereenkomst.

03.03

Wijzigen Voucherregeling
waterzijdig inregelen cv
installatie

1. De regeling tot wijziging van de ‘Voucherregeling
waterzijdig inregelen cv installatie’ vast te stellen.

03.04

Interim Jaarbericht 2020

1. De informatienota Interim Jaarbericht 2020 vast te
stellen.

03.05

Aanwijzing
hondencontroleurs in het
kader van de
Hondenbelasting.

1. De in bijgevoegde besluiten genoemde personen aan te
wijzen als hondencontroleurs.
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16 maart 2021

03.06

Ondertekenen
samenwerkingsovereenkoms
t 'Van Gogh Nationaal Park'
2021 -2023

1. De samenwerkingsovereenkomst 'Van Gogh Nationaal
Park', SOK-2, te ondertekenen;
2. De gemeente bestuurlijk te laten vertegenwoordigen in
de Regiegroep door een door het SGE
portefeuillehoudersoverleg Ruimte aangedragen lid;
3. Een jaarlijkse bijdrage van
€ 8.572,-ter beschikking te stellen voor de jaren 2021,
2022 en 2023.
4. Wethouder Van den Oever te machtigen de onder
beslispunt 1 bedoelde overeenkomst te ondertekenen.

3.07
Agenda
B&W
28 april
2020
(embargo
opgeheven)

Aanpassen van de
overeenkomst van verhuur
en huur van het visrecht.

1. Om de bijgevoegde gewijzigde overeenkomst van
verhuur en huur van het visrecht bij visvijver De
Vlasroot aan Sportvisserij Zuidwest Nederland aan te
gaan;
2. het afdelingshoofd Beheer en Realisatie van de
gemeente Veldhoven te mandateren om de
overeenkomst te ondertekenen.
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