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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 

 
Agenda 
punt 

Onderwerp Besluit d.d 31 januari 2023 

 

02.01 

 

Vaststellen openbare 
notulen vergadering 
van burgemeester en 
wethouders d.d. 19 
januari 2023 

 

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van 
burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2023. 

 

 

02.02 

 

Vaststellen openbare 
notulen vergadering 
van burgemeester en 
wethouders d.d. 24 
januari 2023 

 

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van 
burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023 

 

 
03.01 

 
Beantwoorden brief 
participatieraad 
Veldhoven aan Tafel 

 
1. De adviezen van de Participatieraad sociaal domein Veldhoven 

aan tafel te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief. 
 

 
03.02 

 
Advies uitbrengen 

aan de minister van 
OCW over de IGVO-
aanvraag van 
schoolbestuur OMO 
voor het SVC 

 
1. Een positief advies uit te brengen aan de minister van OCW over 

de IGVO-aanvraag van OMO voor het Sondervick College.  
2. Bijgevoegde brief aan de minister van OCW vast te stellen.  
3. De gemeenteraad te informeren met raadsinformatienota 

23bs00009. 
 

 
03.03 

 
Besluiten over 
werkplan 
21voordeJeugd 2023 

 
1. Akkoord te gaan met het werkplan 21voordeJeugd voor 2023 en 

de bijbehorende begroting.  
2. Akkoord te gaan met de vernieuwde samenwerkingsafspraken 

tussen gemeenten, lokale teams en Veilig Thuis.  
3. Akkoord te gaan met de ‘Machtiging Stichting Veilig Thuis Oost-

Brabant’ voor het inzetten van crisishulp en deze met 

terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 in te laten gaan.  
4. Akkoord te gaan het met intrekken van de ‘Machtiging Stichting 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant’ met terugwerkende kracht per 1 
oktober 2022. . 

 

 
03.04 

 
Procesbeschrijving 
sociale veiligheid 

 
1. De regeling rondom sociale veiligheid op de werkvloer vast te 

stellen. 
 

 
03.05 

 
Vaststellen diverse 

verordeningen en 
nadere regels over 
de gemeentelijke 
begraafplaats 

 
1. De raad voor te stellen om de verordening op de heffing en 

invordering begraafrechten 2023 vast te stellen volgens 
raadsadvies nr. 23.035 en raadsbesluit nr. 23.036.  
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2. De raad voor te stellen om de verordening op het beheer en 
gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2023 vast te stellen 

volgens raadsadvies nr. 23.035 en raadsbesluit nr. 23.038.  
3. De nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats vast te 

stellen. 
 

 
03.06 

 
Het herroepen van 
een last onder 

dwangsom. 

 
1. Het advies van de bezwarencommissie over te nemen;  
2. Het bezwaar van 1 september 2022 gedeeltelijk gegrond te 

verklaren;  
3. Het bestreden besluit van 25 juli 2022 gedeeltelijk te herroepen 

voor wat betreft de dagbesteding;  
4. Het besluit voor wat betreft de permanente bewoning in stand te 

laten;  
5. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten à €1.194,- toe te 

kennen. 

 

 
03.07 

 
Schuifruimte voor 

bedrijventerrein De 
Run realiseren en 
hiervoor 

bedrijventerrein 
Habraken inzetten 

 
1. De benodigde schuifruimte realiseren voor bedrijventerrein De 

Run door in te zetten op het volledig in ontwikkeling brengen van 
bedrijventerrein Habraken.  

2. Hiervoor het overleg met de provincie en de regio op te starten.  

3. Opdracht te geven voor het opstellen van een geactualiseerde 
ruimtelijke bouwstenennotitie op Habraken 

 

 
03.08 

 
Aangaan anterieure 

eploitatieovereenko
mst Lindehof 

 
1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met Land ’s-

Heeren B.V. ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van 27 
woningen op een braakliggend stuk grond tussen het Grote 
Kerkepad en de Goorstraat. 

 

 


