OPENBARE BESLUITENLIJST
vergadering burgemeester en wethouders

Agenda
punt

Onderwerp

Besluit

12 oktober 2021

02.01

het vaststellen van de
openbare notulen van de
vergadering van
burgemeester en
wethouders d.d. 5
oktober 2021

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021.

03.01

Beleidsplan voor de
aanpak van
mensenhandel en
uitbuiting.

1. Het beleidsplan van de regio Oost-Brabant voor de aanpak van
mensenhandel en uitbuiting vast te stellen.
2. De in dit voorstel genoemde medewerkers als aandacht
functionaris mensenhandel en plaatsvervangend aandacht
functionaris mensenhandel aan te wijzen.
3. “Convenant Zorgtafel regio Oost-Brabant”, wat staat voor een
samenwerking tussen partners binnen de regio Oost-Brabant
Slachtoffers Mensenhandel 18 - / 18 +, vast te stellen.
4. Het Privacy Protocol, als onderdeel van het zorgconvenant, vast
te stellen
5. De raad hierover te informeren via bijgevoegde Informatienota.

03.02

Aangaan van een
anterieure overeenkomst
inzake
woningbouwontwikkeling
De Run 5614 (oude
Pigeaud)

1. Het aangaan van een anterieure overeenkomst met Genderpoort
B.V. voor de ontwikkeling van 100 appartementen op het perceel
van De Run 5612-5614-5616.
2. De ontwikkelaar van het perceel De Run 5612-5614-5616 vrij te
stellen van afdracht BOVO voor 24 appartementen.

03.03

Optimaliseren
dienstverlening sociaal
domein

1. De informatienota 21bs00115 over de
‘Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en
Schulddienstverlening over 2020’ voor de raad vast te stellen.

03.04

Besluiten over
bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan 'SlotOost'

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Slot-Oost’ met
bijbehorend beeldkwaliteitsplan vast te stellen, volgens
adviesnota nr. 21.105 en besluit nr. 21.106.

03.05

Vaststellen
Handhavingskader na
Wmo-toezicht

1. Het 'Handhavingskader na Wmo toezicht' vast te stellen.
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03.06

Informeren
gemeenteraad over
rapport MKB
vriendelijkste gemeente
2021

1. De gemeenteraad te informeren over het rapport MKB
vriendelijkste gemeente 2021 conform informatienota
21bs00130.

03.07

Beantwoorden artikel 42vragen VSA over het
vaststellen van de
parkeernormennota

1. De artikel 42-vragen van Veldhoven Samen Anders over het
vaststellen van de parkeernormennota te beantwoorden met
bijgaande conceptbrief.

03.08

Bepalen aanpak om te
komen tot een
toekomstbestendige
organisatie

1. De routekaart 'Op weg naar een toekomstbestendige organisatie'
vast te stellen
2. De raadsinformatienota 21bs00137 vast te stellen waarmee de
raad wordt geïnformeerd over aanleiding, proces en doel van de
routekaart
3. Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de
wervingsprocedure te starten voor de meest urgente taken (7,5
fte) in het sociaal en ruimtelijk domein.

04.00

Wijzigen
gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

Vrijgevallen embargo van collegevergadering d.d. 27 juli 2021
1. In te stemmen met het treffen van een gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
volgens bijgevoegde conceptregeling.
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