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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 

 
Agenda 

punt 

Onderwerp Besluit d.d. 14 februari 2023 

 

02.01 

 

Vaststellen openbare notulen 
vergadering van 
burgemeester en wethouders 
d.d. 7 februari 2023. 

 

1. het vaststellen van de openbare notulen van de 
vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 
februari 2023. 

 

 
03.01 

 
Wijzigen gemeentelijk 

briefadres 

 
1. Het adres van de als briefadresgever aangewezen 

rechtspersoon gemeente Veldhoven te wijzigen van: 
Kempenbaan 9999 0RIO 5503 NG Veldhoven In 
Meiveld 1 5501 KA Veldhoven  

2. Het afdelingshoofd Facilitair Bedrijf en de coördinator 
Burgerzaken te mandateren om namens het college 
toestemming te geven dat de gemeente optreedt als 

briefadresgever. 
 

 

03.02 

 

Besluiten over 
gemeenschappelijke regionale 
ambitie kleinschalige 

verblijfsvoorzieningen en 
pilots 2 

 

1. Akkoord te gaan met de regionale ambitie op 
kleinschalige residentiele voorzieningen jeugdhulp 
Zuidoost Brabant.  

2. Akkoord te gaan met het starten van pilots voor het 
ontwikkelen en inzetten van kleinschalige residentieel 
jeugdhulpvoorzieningen binnen de regio Zuidoost 
Brabant in samenwerking tussen ‘Een 10 voor de 
Jeugd’, Samen voor Jeugd en de voor intramurale 
behandeling gecontracteerde aanbieders.  

3. Akkoord te gaan met de voorlopige tariefopbouw 
‘kleinschalig verblijf’, om vervolgens op basis van de 
pilot(s) eind 2023 te komen tot een definitieve 
vaststelling.  

4. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een eerste 
pilot in samenwerking met Combinatie Jeugdzorg en 
hiervoor het bij dit voorstel uitgewerkte aanbieder 

specifieke tarief ‘kleinschalig verblijf 2023’ voor de 
Combinatie Jeugdzorg vast te stellen.  

5. Akkoord te gaan met het aanvragen van € 309.913 
budget bij BURAP-1 2023  

6. De raad met een raadsinformatienota te informeren 
over dit besluit. 

 

 
03.03 

 
Besluiten over het voorstel 
aanpassen indexering 2023 
voor Jeugd 

 
1. Akkoord te gaan met de eenmalige aanpassing van de 

indexering 2023 van 3,57% naar 4,67% per 1-4-
2023. 
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2. Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording aan 

zorginstellingen, naar aanleiding van de op 13-12-
2022 ontvangen brief. 

 

 
03.04 

 
Vaststellen subsidie 
ondernemersfonds Veldhoven 
Dorp 2023 

 
1. De jaarlijkse subsidie ondernemersfonds aan de 

stichting Centrummanagement Veldhoven-Dorp voor 
2023 vast te stellen op €30.000. 

 

 
03.05 

 
Aanbrengen geluidswerende 
maatregelen De Run 8214 

 
1. Een overeenkomst aan te gaan over de 

geluidsisolerende maatregelen naar aanleiding van 
project Kempenbaan West met de eigenaar van de 
woning aan De Run 8214. 

 

 
03.06 

 
Aangaan overeenkomst tot 

verkoop grond nabij Run 6503 

 
1. Het aangaan van een overeenkomst met ASML 

Netherlands B.V. tot verkoop van grond, uitmakende 
een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente 
Veldhoven sectie B, nummer 3519 alsmede het 
vestigen van een zakelijk recht van opstal t.b.v. de 

gemeente voor het beheer en instandhouding van 
verkeerslussen gelegen in de te verkopen grond. 

 

 
03.07 

 
Instellen gemeentelijk 

stembureau (GSB) 

 
1. Eén GSB in te stellen voor de verkiezing van de leden 

van provinciale staten van Noord-Brabant en de leden 
van het algemeen bestuur van waterschap De 
Dommel.  

2. De burgerhal als locatie van het GSB aan te wijzen  
3. 16 maart 2023, 08.30 uur vast te stellen als dag en 

tijdstip waarop het GSB haar werkzaamheden start.  
4. De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en 

plaatsvervangende leden van het GSB te benoemen 

conform het conceptbesluit in bijlage 1.  
5. De ondersteuners van het GSB te benoemen conform 

het conceptbesluit in bijlage 2.  
6. Mevrouw E. van Halderen te mandateren 

noodzakelijke wijzigingen in de indeling aan te 

brengen. 
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