OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders
Agenda
punt

Onderwerp

Besluit

28 september 2021

02.01

het vaststellen van de
openbare notulen van de
vergadering van
burgemeester en
wethouders d.d. 21
september 2021

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021.

03.02

Benoemen leden
hoofdstembureau

1. De plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden
van het hoofdstembureau conform het conceptbesluit te
benoemen.

03.03

Beantwoording art. 42
vragen D66 woonbeleid

1. De artikel 42-vragen van D66 Veldhoven over zelfbewoningsplicht
te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.

04.01

Programmabegroting
2022 - 2025

1. De programmabegroting 2022 - 2025 via raadsadviesnota 21.109
en raadsbesluit 21.110 voor te leggen aan de raad.

04.02

Vaststellen
belastingtarieven voor
2022

1. Als uitgangspunten te hanteren: a. de opbrengsten van de
begraafrechten, marktgelden en de tarieven wegens
dienstverlening aan derden met het inflatiepercentage van 1,4%
te verhogen; b. de opbrengsten van de onroerende
zaakbelastingen naast de verhoging van het inflatiepercentage van
1,4% extra te verhogen met 5%; c. de tarieven van de riool- en
afvalstoffenheffing en hondenbelasting aan te passen zodat de
kostendekking wordt gewaarborgd. d. verschillende tarieven voor
hotels en campings/groepsaccommodaties in te voeren, zodat een
betere verhouding ontstaat tussen de kosten van een
overnachting en de toeristenbelasting.
2. Met bovenstaande uitgangspunten de verordeningen aan de raad
ter vaststelling aan te bieden, waarbij: a. de opbrengst van de
onroerende zaakbelastingen met 6,4% wordt verhoogd ten
opzichte van 2021. b. de tarieven van de afvalstoffenheffing
worden verhoogd tot een kostendekkend niveau; c. de tarieven
van de rioolheffing worden verlaagd tot een kostendekkend
niveau; d. de tarieven van de hondenbelasting worden verhoogd
tot een kostendekkend niveau; e. voor de toeristenbelasting
verschillende tarieven voor hotels en
campings/groepsaccommodaties worden ingevoerd; f. de tarieven
van de begraafrechten worden verhoogd met het
inflatiepercentage van 1,4%; g. de tarieven van de marktgelden
worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%; h. de
tarieven vermeld in de tarievenverordening wegens
dienstverlening aan derden worden verhoogd met het
inflatiepercentage van 1,4%; i. het tarief van de reclamebelasting
Veldhoven-Dorp (Kromstraat) wordt aangepast zodat het
gewenste bedrag kan worden geïnd; j. de verordening van de
reclamebelasting Veldhoven-Centrum 2021 wordt ingetrokken,
omdat een Bedrijveninvesteringszone is ingevoerd; k. de
legestarieven worden aangepast conform het vastgestelde beleid
voor de legesheffing.
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