OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders
Agenda
punt

Besluit

13 juli 2021

02.01

Het vaststellen van de
openbare notulen van de
vergadering van
burgemeester en
wethouders van 6 juli
2021

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering
van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021.

03.01

Vaststellen
Parkeernormennota 2021

1. De parkeernormennota 2021 vast te stellen;
2. Vaststellen informatienota raad ‘Parkeernormennota 2021’.

03.02

Aangaan
overeenkomsten naar
aanleiding van een
verzoek tot aanleg
luchtbehandelingssysteem schoolgebouw
Kanteel 6 - 10

1. Akkoord te gaan met de voorwaarden in de
toestemmingsbrief van Woonstichting ‘thuis i.v.m. het
aanbrengen van een luchtbehandelingssysteem in het gebouw
Kanteel 6-10;
2. Aangaan van de overeenkomst tussen gemeente en stichting
Veldvest voor vastlegging gebruik en gewijzigd gebruik
basisschoolgebouw Kanteel 6-10.

03.03

Informatiebeveiliging
2020

1. De 'Rapportage ENSIA informatieveiligheid gemeente
Veldhoven 2020' vast te stellen.
2. De Incidentenrapportage 2020 vast te stellen.

03.04

Standpunt bepalen
principeverzoek
herontwikkeling
Provincialeweg 100A tot
en met 102A

1. Principemedewerking te verlenen aan het herontwikkelen van
de Provincialeweg 100A tot en met 102A.

03.05

Verplaatsing
rozenkwekerij ten
behoeve van
ontwikkeling van
Zilverackers
(Kransackerdorp).

1. Een overeenkomst aan te gaan van koop en verkoop van
gemeentegrond ten behoeve van de verplaatsing van de
rozenkwekerij aan de Roskam 32D in Veldhoven.
2. Op basis van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht
ontheffing te verlenen voor het aansluiten op het gasnet voor
de te realiseren kas op de nieuwe locatie.
3. Een overeenkomst aan te gaan van koop en verkoop van
grond met opstallen aan de Antwerpsebaan 4 ten behoeve
van de ontwikkeling van Kransackerdorp Zilverackers.

03.06

Aankoop van een woning
in Zilverackers.

1. Een overeenkomst aan te gaan voor aankoop van een woning
voor het plan Zilverackers.

03.07

Besluiten over Definitief
Ontwerp Kempenbaan
Oost

1. Het Definitief Ontwerp 'Kempenbaan Oost' vast te stellen.

03.08

Regionaal

1. Het Woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven,
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03.10

woningbehoefteonderzoe
k gebruiken als input
voor regionaal en lokaal
woonbeleid en de raad

inclusief de factsheet Veldhoven te gebruiken als input voor
de herijking van het Afsprakenkader Wonen, het
Verstedelijkingsakkoord en de actualisatie van de lokale
Woonvisie.
2. De raad hierover te informeren middels bijgaande
raadsinformatienota.

Benoemen ambtenaar
van de burgerlijke stand

1. De heer W. Visser, geboren
13-12-1989, te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente Veldhoven voor de periode dat hij in
dienst is van de gemeente Veldhoven.
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