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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 
Agenda 

punt 

Onderwerp Besluit d.d. 20 december 2022 

 
02.01 
 

 
Het vaststellen van de 
openbare notulen van 

de vergadering van 
burgemeester en 

wethouders d.d. 13 
december 2022. 

 
1. Het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van 

burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2022. 

 
03.02 

 
Besluit nemen over 
nulmeting 

sportparticipatie. 

 
1. De nulmeting sportparticipatie als vertrekpunt te nemen van de 

twee jaarlijkse evaluatie beweegrichtlijn. 

 

 
03.03 

 
Besluiten over 
bestemmingsplan 
'Berg 43A' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Berg 43A' vast te 

stellen, volgens adviesnota nr. 22.116 en besluit nr. 22.117.  
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
03.04 

 
Besluiten over kosten 
eerste inrichting 
basisschool 

Zilverackers 

 
1. Een bedrag van €89.102,00 beschikbaar te stellen aan Stichting 

RBOB de Kempen voor de kosten eerste inrichting van de 
basisschool in Zilverackers.  

2. Een bedrag van €104.747,00 beschikbaar te stellen aan de 

Stichting Veldvest voor de kosten eerste inrichting van de 
basisschool in Zilverackers. 

 

 
03.05 

 
Aangaan 
koopovereenkomst 

inzake aankoop 
perceel binnen 
ontwikkellocatie Djept 

 
1. Voor woningbouwontwikkeling een overeenkomst aan te gaan van 

koop van grond voor de ontwikkeling van locatie Djept, te weten 

een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 
sectie K nummer 2192, groot 17 are 48 centiare. 

 

 
03.06 

 
Aangaan anterieure 

exploitatie- en 
planschadeovereen- 
komst tbv herziening 
bestemmingsplan ZOO 
Veldhoven 

 
1. Aangaan anterieure exploitatie- en planschade overeenkomst ten 

behoeve van de herbegrenzing van de natuurbestemmingen 
rondom de ZOO Veldhoven, het permanent maken van het 
huidige overloopparkeerterrein en de wijziging van de locatie van 
de toekomstige bedrijfswoning. 

 

 

03.08 

 

Beantwoorden artikel-
42 vragen van D66 
over de regiodeal. 

 

1. De artikel 42-vragen van D66 over het regiofonds tranche 3 en 4 
te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief. 

 

 
03.09 

 
Besluiten over 
programma 

Geluksexpeditie 

 
1. Het voornemenbesluit te nemen om het Expeditieplan voor de 

organisatieontwikkeling vast te stellen.  

2. Dit voornemenbesluit voor advies voor te leggen aan de 
ondernemingsraad. 
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3. De hiervoor noodzakelijke middelen van jaarlijks € 100.000 in 
2023, 2024 en 2025 te verwerken bij bestuursrapportage I-2023.  

4. Als college een actieve rol nemen in stip 15 uit het Expeditieplan 
(organiseren toelichtende sessies). 

 

 
03.12 

 
Verplaatsing 
leverancier van 
(bouw)machines ten 

behoeve van 
ontwikkeling van 
Zilverackers 

 
1. Een overeenkomst aan te gaan tot aankoop van een deel van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie C nummer 
4337, met daarop een vrijstaande bedrijfsruimte met een 

ingebouwde kantoorruimte/kantine, ten behoeve van de 
ontwikkeling van Zilverackers (Kransackerdorp).  

2. Een overeenkomst aan te gaan tot verkoop van de kavel op het 
bedrijfsterrein Habraken, kadastraal uitmakende een gedeelte van 
de kadastrale percelen gemeente Veldhoven sectie H nummers 
660, 677, 1714 en 1682, ten behoeve van de verplaatsing van de 
leverancier van (bouw)machines. 

3. Een overeenkomst aan te gaan van tijdelijke verhuur van de kavel 
op het bedrijfsterrein Habraken, kadastraal uitmakende een 
gedeelte van de kadastrale percelen gemeente Veldhoven sectie H 

nummers 660, 677, 1714 en 1682, ten behoeve van de tijdelijke 
plaatsing van (bouw)machines.  

4. Te besluiten dat de leverancier van (bouw)machines de enige 
gegadigde is voor verkoop en verhuur van het beoogde 

bedrijfsperceel op Habraken. 
 

 


