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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d. 20 september 2022 

 
02.01 

 
het vaststellen van de 

openbare notulen van de 

vergadering van 
burgemeester en 
wethouders d.d. 13 
september 2022 

 
1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering 

van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022. 

 

 

03.02 

 

Verrekening 
neveninkomsten actieve 
politieke ambtsdragers 
2021 

 

1. Op basis van het advies van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen 
dat er over 2021 geen verrekening van neveninkomsten 
hoeft plaats te vinden voor: 
a. M.J.A. Delhez  
b. H.C.H.M. van Dongen-Lamers c. P.J.M. v.d. Looij  
d. J.G.W. Rooijakkers  

e. A.G.C.M. van den Oever  
f. V.W.H. van Wieren-Kraayvanger  
g. A.H.J. de Kort 

 

 
03.03 

 
Aanwijzen ambtenaar 

van de burgerlijke stand 

 
1. De heer M.L.J. Deelen, geboren 04-07-1963 in Geldrop aan 

te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de 
periode dat hij in dienst is van de gemeente Veldhoven. 
 

 
03.04 

 
Aanwijzen buitengewoon 

ambtenaar van de 
burgerlijke stand 

 
1. Mevrouw J.M.A.J. Bakermans-Sweegers, geboren 28-08-

1956 in Geldrop per 1 oktober 2022 aan te wijzen tot 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente Veldhoven voor de periode dat zij in dienst is van 
de gemeente Veldhoven. 

 
 
 

 
03.05 

 
Besluiten over 
uitbreiding van de 

Dienstverlenings- en 
Samenwerkingsovereen

komst ‘Jeugdhulp en 
Veilig Thuis Zuidoost- 
Brabant 2022 en 2023 

 
1. De ‘coördinatiefunctie Crisishulp’ toe te voegen aan de 

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 

‘Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en 
met 2023 middels een addendum. 

2. De kosten van de ‘coördinatie crisishulp’ te regelen in de 
Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 
‘Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en 
met 2023 en de verrekening te laten verlopen conform de 
verdeelsleutel van de “Dienstverlenings- en 
samenwerkingsovereenkomst 21 “jeugdhulp en Veilig Thuis” 
Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023” met ingang van 1 

januari 2022  
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3. Het contractmanagement van de ‘coördinatie crisishulp’ te 
beleggen bij de inkooporganisatie gemeente Eindhoven en 

de uitvoeringskosten te laten verlopen conform de 
verdeelsleutel van de “Dienstverlenings- en 

samenwerkingsovereenkomst 21 “jeugdhulp en Veilig Thuis” 
Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023.  

4. De beschikbaarheidsfinanciering van ‘Crisishulp Verblijf’ te 
laten verlopen conform de verdeelsleutel van de 
Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 
“jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en 
met 2023.  

5. De mandaatverlening aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eindhoven aan te vullen met 
de ‘Coördinatiefunctie Crisishulp’, conform bijgevoegd 
concept gemeenteblad. 

 

 
03.06 

 
Aangaan overeenkomst 
en 

reserveringsovereenkom
st met een ontwikkelaar 
over de ontwikkeling 
deel Gehucht Zuid 

 
1. Een overeenkomst aan te gaan van koop en verkoop van 

grond inzake de ontwikkeling van locatie 'Het Gehucht 

Zuid'.  
2. Het door de gemeente afnemen van gronden gelegen in het 

Kransackerdorp ten behoeve van woningbouwontwikkeling, 
te weten het perceel kadastraal bekend gemeente 

Veldhoven, sectie C nummer 1127, groot circa 11.650 m2.  
3. Het daarmee in samenhang door de gemeente afgeven van 

een recht van grondlevering aan ontwikkelaar van een 
nader te bepalen perceel in Gehucht zuid. 

 

 
03.07 

 
Bepalen voorkeursroute 
fietsverbinding 
Sondervick-Bossebaan 

 
1. De voorkeursroute van de fietsroute tussen Sondervick 

Bossebaan vast te stellen via De Sitterlaan-Saturnus.  
2. Het vervolgproces vast te stellen. 
3. De bijgevoegde raadsinformatienota vast te stellen. 
 

 
03.08 

 
Definitief vaststellen 

wijzigingen milieustraat 

 
1. De openingstijden voor de milieustraat vanuit de pilot 

definitief vast te stellen op: - Maandag, Dinsdag, Donderdag 
en Vrijdag: 13:00 – 17:30 uur - Woensdag: 13:00 – 21:00 
uur - Zaterdag: 10:00 – 17:30 uur - Zon- en feestdagen: 
gesloten.  

2. Bij de begrotingsbehandeling 2023 de gemeenteraad de 

gewijzigde tarieven in de jaarlijkse verordening 
afvalstoffenheffing voor te leggen ter vaststelling.  

3. De gemeenteraad met raadsinformatienota 22bs00059 te 
informeren over het besluit tot verruiming van de 
openingstijden van de milieustraat en het voornemen om de 
tarieven te wijzigen. 

 

 
03.09 

 
Afsluiten diverse 
overeenkomsten 
vanwege 
woningbouwplan Berkt 

1A 

 
1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met de 

eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Veldhoven, sectie H nummers 386, 420, 741, 981, 983 en 
1697  

2. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met de 
eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Veldhoven, sectie H nummers 386, 420, 741, 981, 983 en 
1697  

3. Een koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van 
het perceel kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, 

sectie H nummers 386, 420, 741, 981, 983 en 1697. 
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