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OPENBARE BESLUITENLIJST 

vergadering burgemeester en wethouders 

 

 

 

 
Agenda 

punt 

Onderwerp Besluit d.d. 28 februari 2023 

 

02.01 

 

Vaststellen openbare 
notulen vergadering 
van burgemeester en 
wethouders d.d. 14 
februari 2023 

 

1. het vaststellen van de openbare notulen van de vergadering van 
burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2023. 

 

 

03.02 

 

Benoemen 
stembureauleden 

 

1. De in bijlage 1 en 2 vermelde stembureauleden en 
plaatsvervangende stembureauleden te benoemen.  

2. Mevrouw E. van Halderen en de heer W. Visser bevoegdheid te 
geven om na uw besluit noodzakelijke wijzigingen in de indeling 
aan te brengen. 

 

 
03.03 

 
Besluit nemen over 
de 

samenwerkingsagen
da Stedelijk Gebied 
Eindhoven 2023 

 
1. De samenwerkingsagenda SGE 2023 voor te leggen aan de 

gemeenteraad ter vaststelling. 

 
 

 
03.04 

 
Besluiten over 
vergoeding 
Huishoudelijke Hulp 
Toelage (HHT) 

 
1. De subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voort te 

zetten tot 1 januari 2026.  
2. Aan de zorgaanbieders die HHT leveren een vergoeding per uur te 

verstrekken die gelijk is aan 96,8% van het tarief van zorg in 

natura (ZIN) voor hulp bij het huishouden, minus € 17,50 per uur 
die de inwoner zelf bijdraagt. 

 

 
03.05 

 
Intrekken van de 
inbreidingsvisie 

“Beleid 
inbreidingslocaties 

Veldhoven” 

 
1. De inbreidingsvisie “Beleid inbreidingslocaties Veldhoven” in te 

trekken.  

2. De raad te informeren via de informatienota ‘intrekking 
inbreidingsvisie 'Beleid inbreidingslocaties Veldhoven'’. 

 

 
03.06 

 
Vaststellen 

Woon(zorg)visie 
2023-2027 "Goed 
wonen in een 
groeiend 
Veldhoven". 

 
1. De raad voor te stellen om de Woon(zorg)visie 2023-2027 ‘Goed 

wonen in een groeiend Veldhoven’ vast te stellen  
2. Het Uitvoeringsprogramma behorende bij de Woon(zorg)visie 

2023-2027 vast te stellen, onder voorbehoud van besluitvorming 
door de raad over de Woon(zorg)visie  

3. De raad voor te stellen om voor 2023 een bedrag van € 117.000 
beschikbaar te stellen voor het Uitvoeringsprogramma (bijlage 2 
en 3) behorend bij de Woon(zorg)visie  

4. De raad voor te stellen de structurele middelen ten bedrage van € 
225.000 die vanaf 2024 benodigd zijn voor het 
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Uitvoeringsprogramma behorend bij de Woon(zorg)visie 2023 -

2027, integraal af te wegen in het kader van de begroting. 
 

 
03.07 

 
Financieel bijdragen 
voor hulp aan Turkije 
en Syrië 

 
1. Eenmalig een bedrag van € 50.000 te doneren voor hulp aan het 

door een aardbeving getroffen Turkije en Syrië.  
2. De raad via de 1e bestuursrapportage 2023 voor te stellen deze 

kosten te dekken uit de post Onvoorzien. 
 

 
03.08 

 
Besluiten over 
bestemmingsplan 
'Djept' 

 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Djept’ gewijzigd 

vast te stellen, volgens adviesnota nr. 23.029 en besluit nr. 
23.030.  

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

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

4. De ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gewijzigd vast te 
stellen. 

 

 

03.10 

 

Informeren 
gemeenteraad over 
het Jaaroverzicht 
aanpak ondermijning 
Basisteam De 
Kempen 2022: ‘Het 

DNA van de aanpak 
van ondermijning in 
Basisteam De 
Kempen. 

 

1. De gemeenteraad te informeren over het Jaaroverzicht aanpak 
ondermijning Basisteam De Kempen 2022: ‘Het DNA van de 
aanpak van ondermijning in Basisteam De Kempen’ via de 
bijgevoegde raadsinformatienota nr. 23bs00036. 

 

 
03.11 

 
Strategisch 

beleidskader 

huisvesting en 
opvang vluchtelingen 

 
1. In te stemmen met het strategisch beleidskader, inclusief 

programmatische aanpak, en het afwegingskader locaties.  

2. De raad voor te stellen om voor 2023 een bedrag van € 100.000 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van een integrale en 
structurele aanpak  

3. De raad voor te stellen de structurele middelen ten bedrage van € 
100.000 die vanaf 2024 benodigd zijn voor de realisatie van een 

structurele aanpak integraal af te wegen in het kader van de 
begroting.  

4. Het strategisch beleidskader, inclusief programmatische aanpak, 
en het afwegingskader locaties ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsadvies nr. 23.040 
en concept-raadsbesluit nr. 23.041. 

 

 
03.13 
 

 
Benoeming nieuwe 
gemeentesecretaris/
algemeen directeur 

 
1. De heer Jeroen Sanders per 1 mei 2023 te benoemen als 

gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

 


