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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d. 2 november 2022 

 

02.01 

 

Het vaststellen van de 
openbare notulen van de 
vergadering van 
burgemeester en 
wethouders d.d. 25 
oktober 2022 

 

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering 
van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022. 

 

 
03.01 

 
Besluiten over 
subsidieaanvraag Jack 
Mikkersfonds 

 
1. De subsidieaanvraag van stichting Vier het Leven op grond 

van de subsidieregeling Jack Mikkersfonds af te wijzen.  
2. De bijgevoegde raadsinformatienota 22b.00119 vast te 

stellen. 
 

 
03.02 

 
reactie op 
ontwerpvergunning 
burgermedegebruik 
Luchthaven Eindhoven 

2023-2024 

 
1. In te stemmen met de conceptreactie op de 

ontwerpvergunning burgermedegebruik Luchthaven 
Eindhoven 2023-2024 en de gemeente Eindhoven te 
verzoeken deze ook namens Veldhoven te versturen. 

 

 
03.03 

 
Gemeenteraad 
informeren over stand 
van zaken 
jeugdbescherming 

Brabant 

 
1. Bijgevoegde raadsinformatienota 22bs00117 vast te stellen 

over het ‘Regiorapport verlengde verscherpt toezicht 
kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. 

 

 
03.04 

 
Wijziging van de 
Algemene plaatselijke 
verordening 

 
1. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke 

verordening te wijzigen door middel van bijgevoegd concept- 
raadsadvies (22.099) en concept-raadsbesluit (22.100) 

 

 
03.05 

 
Toekenning 
tegemoetkoming in 
planschade ten aanzien 
van het perceel 

Zandoerle 4 te 
Veldhoven 

 
1. Om conform het advies van de commissie voor de 

bezwaarschriften:  
a. het bezwaar tegen het besluit van 26 oktober 2021 
gegrond te verklaren;  

b. het bezwaar tegen het besluit van 9 juni 2022 ongegrond 
te verklaren en het besluit van 9 juni in stand te laten;  
c. een vergoeding voor de kosten van de verleende 
rechtsbijstand in bezwaar toe te kennen ter hoogte van € 
541,-, alsmede een vergoeding voor deskundigenkosten toe 
te kennen;  
d. het verzoek om vergoeding van de kosten van het bezwaar 

tegen het besluit van 9 juni 2022 af te wijzen. 
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03.06 

 
Vaststellen 

bestemmingsplannen De 
Run 7000 ASML 2022 en 

De Run 7000 ASML 
2022 geluid 

 
1. De raad voor te stellen de bestemmingsplannen ‘De Run 

7000 ASML 2022’ en ‘De Run 7000 ASML geluid 2022’ vast te 
stellen, volgens adviesnota nr. 22.095 en besluit nr. 22.096.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen ‘De Run 7000 ASML 
2022’ en Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 7000 ASML 
geluid 2022’ vast te stellen.  

3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.  
4. De raad voor te stellen de provincie te verzoeken in te 

stemmen met versnelde publicatie van de 

bestemmingsplannen. 
 

 
03.07 

 
Beantwoorden artikel 42 
vragen uitbreiding ASML 

 
1. De artikel 42-vragen van GroenLinks & PvdA Veldhoven, Hart 

voor Veldhoven, CDA Veldhoven en D66 Veldhoven te 

beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief. 
 

 


