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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d. 7 november 2022 

 

02.01 

 

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

 

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

 

 
03.01 

 
Besluiten over 
bestemmingsplan 
'Zandoerleseweg 
naast nr. 22' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 

‘Zandoerleseweg naast 22’ gewijzigd vast te stellen, volgens 
adviesnota nr. 22.083 en besluit nr. 22.084.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 

ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerleseweg naast 22’’ vast te 
stellen.  

3. De raad voor te stellen de provincie te verzoeken in te 
stemmen met versnelde publicatie van het bestemmingsplan 
‘Zandoerleseweg naast 22’.  

4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 

 
03.02 

 
Regionaal project De 
Groene Zone Isoleren 
(DGZ-I) 

 
1. De raad voor te stellen deel te nemen aan het regionale 

isolatieproject De Groene Zone Isoleren en hiervoor de 
benodigde middelen beschikbaar te stellen.  

2. De raad voor te stellen de uit het projectplan voortvloeiende 
en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak 
van de gemeente Veldhoven te rekenen. 

 

 
03.03 

 
Financieel beleid 

actualiseren 

 
1. In te stemmen met de Financiële beheersverordening.  

2. In te stemmen met het Treasurystatuut.  
3. In te stemmen met de geactualiseerde financiële nota’s: - 

Activabeleid; - Rentebeleid en -toerekening; - 
Kostentoerekening; - Reserves en voorzieningen; - 

Risicomanagement en weerstandsvermogen.  
4. De Raad voor te stellen om de financiële beheersverordening, 

het Treasurystatuut en de financiële beleidsnota’s vast te 

stellen volgens Raadsadviesnota 22bs00123/22.125 en 
Raadsbesluit 22bs00124/22.126.  

5. In te stemmen met de notitie incidentele baten en lasten. 
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03.04 

 
Besluiten over 

bestemmingsplan 
'Lange Kruisweg-

Handwijzer' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Lange 

KruiswegHandwijzer’ vast te stellen, volgens adviesnota nr. 
22.120 en besluit nr. 22.122.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijze en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Lange Kruisweg-Handwijzer’’ vast 
te stellen. 
 

 
03.05 

 
Besluiten over 
bestemmingsplan 
'Kruisstraat 114b-116' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Kruisstraat 

114b116’ gewijzigd vast te stellen, volgens adviesnota nr. 
22.123 en besluit nr. 22.124.  

2. De raad voor te stellen de ‘Notitie van beantwoording 
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Kruisstraat 114b-116’’ vast te 

stellen.  
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
03.06 

 
Vaststellen 
legesverordening voor 

2023 

 
1. De raad voor te stellen de Legesverordening 2023 vast te 

stellen overeenkomstig concept raadsvoorstel 

22.111/22bs00129 en het bijbehorende concept raadsbesluit. 
 

 
04.01 

 
Huisvesting BSO 
basisschool de Rank 

en het bieden van 
gelijke kansen 
(Didam-arrest) 

 
1. Akkoord te gaan met maatwerk voor huisvesting BSO in 

basisschool de Rank. 

2. In te stemmen met de gemotiveerde toepassing van de 
uitzondering (één serieuze gegadigde) op het bieden van 
mededingingsruimte bij verhuur, met een verkorte 
reactietermijn op de publicatie 
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