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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d 17 januari 2023 

 

02.01 

 

Vaststellen openbare 
notulen vergadering 
van burgemeester en 
wethouders d.d. 10 
januari 2023 

 

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van 
burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023 

 

 

03.01 

 

Besluiten over 
zienswijze en 
inrichtingsplan 
Bosackers 

 

1. Het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Bosackers vast te stellen.  
2. De nota van zienswijze ‘voorlopig ontwerp inrichtingsplan 

Bosackers; notitie van beantwoording zienswijze d.d. 19 december 
2022 vast te stellen 

 

 
03.02 

 
Besluiten over 
bestemmingsplan 
'Grote Kerkepad' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Grote Kerkepad’ 

gewijzigd vast te stellen, volgens adviesnota nr. 23.017 en besluit 
nr. 23.018.  

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

Kerkepad’’ vast te stellen.  

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

 
03.03 

 
Aanwijzen 
buitengewoon 

ambtenaren van de 
burgerlijke stand 

 
1. Mevrouw J.D. Cuijlits-Terpstra, geboren op 23-07-1970 in 's-

Gravenhage aan te wijzen tot buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke voor de periode dat zij in dienst is van de gemeente 
Veldhoven.  

2.  Mevrouw W.G.E. Zuilichem-de Pater, geboren op 28-06-1966 in 
Voorburg aan te wijzen tot buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke voor de periode dat zij in dienst is van de gemeente 
Veldhoven. 

 

 
03.04 

 
Financiering 
uitvoeringsprogramma 
energietransitie 

gebouwde omgeving 

 
1. De raad met bijgevoegd concept raadsvoorstel nr 23.015 en 

concept raadsbesluit 23.016 voor te stellen om de 
meerjarenbegroting 2023-2026 budgettair neutraal bij te stellen 

met de geactualiseerde uitvoeringskosten voor activiteiten uit het 
programma energietransitie gebouwde omgeving en toegezegde 

rijksmiddelen  
2. De raad met bijgevoegd concept raadsvoorstel nr 23.015 en 

concept raadsbesluit 23.016 voor te stellen om in 2023 voor een 
bedrag van € 1.107.000 uit de algemene vrije reserve een 
bestemmingsreserve “Energietransitie gebouwde omgeving 2023-
2026” te vormen. 
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03.05 

 
Integraal 

Veiligheidsplan 
Basisteam De Kempen 

2023-2026 voorleggen 
aan de gemeenteraad 

 
1. De raad voor te stellen, overeenkomstig raadsadvies 22bs00177 en 

concept-raadsbesluit 22bs00178 om het Integraal Veiligheidsplan 
Basisteam De Kempen 2023-2026 vast te stellen. 

2. Met redactionele wijzigingen. 

 
03.06 

 
Aangaan 
koopovereenkomsten 

met individuele leden 
van CPO Ecodorp klein 
Oers en Woonstichting 
'thuis 

 
1. Aangaan van een koopovereenkomst met Woonstichting ‘thuis ten 

behoeve van de koop van 24 appartementsrechten, alsmede de 

koop van het 24/40 aandeel in het gemeenschappelijke terrein 
binnen de locatie Ecodorp klein Oers;  

2. Aangaan van koopovereenkomsten met zestien particuliere kopers 
(CPO-leden) ten behoeve van de koop van (per koper) één 
appartementsrecht, alsmede de koop van het 1/40 aandeel in het 
gemeenschappelijke terrein binnen de locatie Ecodorp klein Oers. 

 

 


