OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders

Agenda
punt

Onderwerp

Besluiten 24 augustus 2021

02.01

Het vaststellen van de
notulen van de vergadering van
burgemeester en
wethouders d.d.
27 juli 2021

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

02.02

Het vaststellen van de
openbare notulen van
de vergadering van
burgemeester en
wethouders d.d. 3
augustus 2021

1. Het vaststellen van de openbare notulen van de
vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
3 augustus 2021.

03.01

Adviseren over het
toewijzen van zendtijd
aan Stichting Lokale
Omroep Veldhoven

1. De gemeenteraad voor te stellen een positief advies te
geven aan het Commissariaat voor de Media over de
toewijzing van zendtijd aan Stichting Lokale Omroep
Veldhoven.

03.02

Besluiten over
bestemmingsplan
'Zittard ong. (ten zuiden
van nr. 44)'

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Zittard
ongen. (ten zuiden van nr. 44)’ vast te stellen en geen
exploitatieplan vast te stellen, volgens adviesnota nr.
21.099 en besluit nr. 21.100.

03.03

Besluiten over
bestemmingsplan
'Kapelstraat-Noord 144'

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘KapelstraatNoord 144’ vast te stellen, volgens adviesnota nr. 21.097
en besluit nr. 21.098.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan ex artikel
6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

03.04

Procesbesluit nemen
ivm dagvaarding GGzE

1. Het bijgevoegde procesbesluit over het voeren van
verweer tegen de dagvaarding van de GGzE vast te stellen
inclusief de machtiging aan de advocaten van Dirkzwager
N.V.
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03.05

Massaclaim truckkartel
en de mogelijkheid om
via een machtiging aan
de Veiligheidsregio
Brabant-Zuid

1. De VRBZO te machtigen om namens de gemeente de
opdracht te verstrekken aan NL Truckkartel
2. De VRBZO te machtigen om bij deze opdracht NL
Truckkartel alle (proces)handelingen te (laten) verrichten
die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en
buiten rechte) tot verkrijgen van schadevergoeding, als
gevolg van het onrechtmatig handelen van de
Truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van
Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te
(laten) verrichten die nodig zijn om tot een schikking te
komen met de Truckfabrikanten
3. Voornoemde vordering tot verkrijging van
schadevergoeding te cederen (over te dragen) aan de
VRBZO en daartoe de bijgaande cessie-akte te
ondertekenen.

03.06

Starten procedure
ontwerp-omgevingsvisie

1. De ontwerp-omgevingsvisie Veldhoven ‘Stad van dorpen
in het hart van de Brainport’ vrij te geven voor ter inzage
legging.

03.07

Informeren
gemeenteraad over
traject Beleidskader
hernieuwbare
elektriciteitsopwekking
en elektriciteit vast te
stellen

1. Informatienota 21bs00113 over de start van het traject
beleidskader en uitvoeringsagenda hernieuwbare opwek
en besparing elektriciteit vast te stellen.

03.08

Beantwoording art. 42
brief fietsdiefstallen

1. De vraag van Senioren Veldhoven op grond van artikel 42
van het Reglement van Orde voor de raad over het
voorzien van het City Centrum van een veiligere stalling
voor de fietsende bezoeker, te beantwoorden met
bijgevoegde brief.

03.09

Beantwoorden artikel
42-vragen Senioren
Veldhoven over
fietsviaduct de Locht

1. De artikel 42-vragen van Senioren Veldhoven over het
fietsviaduct op de Locht te beantwoorden met bijgaande
conceptbrief.

03.10
Besluit
B&W
27 juli
2021

Vaststellen
programmering nieuwe
werklocaties Stedelijk
Gebied Eindhoven 2021

1. De raad voor te stellen de programmering nieuwe
werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 vast te
stellen conform concept raadsadvies 21.085 en concept
raadsbesluit 21.086
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