OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders
Agenda
punt

Onderwerp

Besluit

27 juli 2021

02.01

het vaststellen van de
openbare notulen van de
vergadering van
burgemeester en
wethouders d.d. 20 juli
2021.

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering
van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2021.

03.01

Treffen van enkel
wettelijk noodzakelijke
geluidsisolerende
maatregelen

1. In het traject met de eigenaar van de woning aan De Run
8214 te concluderen dat met de bouw van het nieuwe
kantoorpand (Questo) de feitelijke situatie zodanig is
gewijzigd dat de grondslag van de toezegging is komen te
vervallen.
2. De woningen die in aanmerking komen voor geluidsisolerende
maatregelen ten gevolge van de verbreding van de
Kempenbaan aan de westzijde een aanbieding te doen
conform het advies van de ODZOB, waarbij wordt voldaan
aan de wettelijk noodzakelijke geluidsisolerende maatregelen.

03.02

Kwijtschelden
parkeerbijdrage
ondernemers in het
Citycentrum

1. De parkeerbijdrage (37.500 euro) van ondernemers in het
Citycentrum aan de blauwe zone kwijt te schelden gedurende
de periode van drie maanden waarin zij door de
coronamaatregelen verplicht gesloten waren.
2. De financiële consequenties mee te nemen in de 2e
Bestuursrapportage 2021.

03.03

Wijzigen overeenkomst
achtervang
woningcorporaties

1. De nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente aan te
gaan met ingang van 1 augustus 2021.
2. In te stemmen met de aangekondigde gewijzigde
achtervangovereenkomst voor bestaande leningen onder de
voorwaarde dat de wijzigingen gelijk zijn aan de
aanpassingen voor de nieuwe leningen.

03.04

Wijzigen
Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio
Eindhoven

1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in
te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
kennis te nemen van de voorgenomen (technische)
aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio
Eindhoven.
3. Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio Eindhoven via raadsadviesnota
21bs00085/21.089 en raadsbesluit 21bs00093/21.090 voor
te leggen aan de raad.

03.05

Wijzigen
gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

1. Via raadsadviesnota 21.093 / 21bs00095 en raadsbesluit
21.094 / 21bs00096 toestemming te vragen aan de raad om
in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
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03.06

aanwijzen
preventiemedewerker

1. De heer F.W. (Freek) Bakermans (beleidsmedewerker A /
adviseur A) per 1 augustus 2021 te benoemen tot
preventiemedewerker.

03.07

Beantwoorden artikel 42
brief Senioren Veldhoven
over het project
Bossebaan en de lopende
projecten

1. De antwoordbrief aan Senioren Veldhoven met aanvullende
vragen over het project Bossebaan en de lopende projecten
vast te stellen.

03.08

Besluiten over tarieven
gecertificeerde
instellingen voor
jeugdbescherming en
jeugdreclassering

1. In te stemmen met het ophogen van de huidige tarieven die
de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering ontvangen voor de diverse diensten met
gemiddeld 4,7%, waarnaast 2% opslag voor risicobeheersing
en 2% opslag voor innovatie, met terugwerkende kracht
vanaf 01-01-2021.
2. Kennis te nemen van het voornemen om een additionele
bijdrage aan Jeugdbescherming Brabant te verstrekken, voor
verbeteringen in de bedrijfsvoering, van bij benadering €
13.462 (2021) en € 2.407 totaal voor 2022 en 2023. 3
3. Bijgevoegde raadsinformatienota 21bs00089 over de
Rapportage Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd ‘kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd’ vast te stellen.

03.09

Besluiten over een
eenmalige aanvullende
subsidie aan Cordaad
Welzijn

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een eenmalige
aanvullende subsidie van
€ 67.500,- aan Cordaad Welzijn voor het organiseren van
kleinschalige activiteiten voor jeugdigen.

03.11

Vaststellen beleidskader
bedrijventerrein
Habraken circulair

1. Voorliggend beleidskader bedrijventerrein Habraken circulair
vast te stellen.
2. Spoor 2B tot businesscases per element uit te werken,
waarbij ook een tussenvariant een mogelijke uitkomst is.
3. Geheimhouding op te leggen op de bijlage behorend bij de
globale financiële uitwerking van het beleidskader
bedrijventerrein Habraken circulair.

03.12

2e Bestuursrapportage
2021

1. De tweede bestuursrapportage 2021 via adviesnota 21.091
en raadsbesluit 21.092 voor te leggen aan de raad.

03.13

Standpunt bepalen
principeverzoek wijziging
agrarische bestemming
naar woondoeleinden
voor de woning

1. Een positieve grondhouding aan te nemen voor het wijzigen
van de agrarische bestemming van de voormalige
bedrijfswoning Strijpsebaan 1 in een woondoeleinden
bestemming en daartoe het overleg met Defensie en
provincie aangaan.
2. Geen principemedewerking verlenen aan een herziening van
het bestemmingsplan om de bestemming van het pand
Strijpsebaan 3 te veranderen in een woondoeleinden
bestemming, maar hiervoor een persoonsgebonden
overgangsrecht op te nemen.
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