Burgerjaarverslag 2011
In 2009 verscheen het laatste Burgerverslag in Valkenswaard. Dat verslag maakte onderdeel uit de
gemeentegids die huis aan huis verspreid werd en bevatte de informatie over het jaar 2008. Toen al
bestond het uitdrukkelijke voornemen van de minister om met ingang van 2009 de verplichting om
een burgerjaarverslag te maken, af te schaffen. Rekening houdende met dit voornemen, zagen een
groot aantal gemeenten, waaronder Valkenswaard, voortaan af van het blijven uitbrengen van dit
verslag. Anno 2012 is echter de afschaffing niet steeds niet gerealiseerd en het is op dit moment nog
steeds verplicht een burgerjaarverslag uit te brengen op basis van artikel 170 Gemeentewet, waarin
de burgemeester in ieder geval rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en
zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.

Opnieuw heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven niet veel heil
meer te zien in deze verplichting en sprak eerder dit jaar het voornemen uit die te laten vervallen. Er is
echter nog geen concreet wetsvoorstel ingediend. De minister heeft diverse data genoemd, maar de
planning schuift helaas telkens op. De VNG dringt bij de minister aan op enige spoed, maar we
wagen ons niet meer aan een prognose over de planning. Tot nader bericht blijft de verplichting tot
het uitbrengen van een burgerjaarverslag dan ook gewoon gehandhaafd.

Dat is de reden dat is overgegaan tot het opstellen van het Burgerjaarverslag 2011, waarin de cijfers
worden gepresenteerd over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en bevindingen over
de kwaliteit van de procedures op het vlak van burgerparticipatie.
In voorkomende gevallen zijn de cijfers vergeleken met de cijfers van het laatste Burgerjaarverslag
over 2008.

Valkenswaard, mei 2012
De burgemeester van Valkenswaard
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Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening
Klantcontactcentrum
Vrije inloop

Afspraak

Totaal *

1/1/11-1/9/11

1/9/11-1/1/12

2011

20.510

8.081

28.591 (25.512)

< 5 minuten

19,40%

90,40%

5-15 minuten

80,40%

9,40%

15-30 minuten

0,20%

0,10%

30-45 minuten

0%

0%

> 45 minuten

0%

0,10%

Totaal aantal baliebezoeken 2011

Gemiddelde wachttijd:

gem afhandeling alle producten

9 minuten ( 7.45 min.)

gem afhandeling burgerzakenproducten

5 minuten

gem afhandeling speciale burgerzakenproducten

14 minuten

gem afhandeling omgevingsloket

18 minuten

Percentage " no shows"

2,60%

6,30%

uren p.w. opening balie vrije inloop binnen kantoortijd

32,5

uren p.w. opening balie vrije inloop buiten kantoortijd

6,75

uren p.w. opening balie op afspraak binnen kantoortijd

28,5

uren p.w. opening balie op afspraak buiten kantoortijd

3,75

* tussen haakjes de cijfers van 2008, voorzover vergelijkbaar

Als de kwaliteit wordt afgemeten aan de wachttijden cq gemiddelde afhandeling, dan valt op dat de
gemiddelde afhandeling langer duurt dan in 2008. Tegelijkertijd is de wachttijd na invoering van het
afsprakenmodel fors afgenomen.

Melddesk

Totaal *

Team

Team

Team

Team

Team

BOR

ROE

VTH

SPORT

BRW

Totaal aantal klachten 2011

2.567 ( 1109)

1917

264

546

7

6

Afgehandeld binnen streefdatum

1.499 = 58.4% (447 = 40.3%)

1201

123

253

3

3

Afgehandeld buiten streefdatum

1.022 = 39.8% (641 = 57.8%)

716

141

293

4

3

Nog in behandeling

46 = 1.8% (21 = 1.9%)

30

0

17

0

0

* tussen haakjes de cijfers van 2008
Als de kwaliteit wordt afgemeten aan het aantal afhandeling binnen de streefdatum dan is daar ten
opzichte van 2008 verbetering in opgetreden. Het totaal aantal klachten is tegelijkertijd toegenomen.

Aantallen poststukken 2011 *
Geregistreerde ingekomen poststukken

4240

(5189)

Doorlooptijden geregistreerde ingekomen poststukken
Afgehandeld binnen streefdatum

1872 = 44.2% (1918 = 37%)

Afgehandeld binnen 7 dagen na streefdatum

44 = 1%

(59 = 1.1%)

Afgehandeld binnen 14 dagen na streefdatum

32 = 0.7%

(46 = 0.9%)

Afgehandeld in periode langer dan 14 dagen na streefdatum

2106 = 49.7% (2584 = 49.8%)

Nog in behandeling

186 = 4.4%

(582 = 11.2%)

* tussen haakjes de cijfers van 2008
Als de kwaliteit wordt afgemeten aan het aantal afhandeling binnen de streefdatum dan is daar ten
opzichte van 2008 verbetering in opgetreden. Het totaal aantal poststukken is tegelijkertijd
toegenomen.

Bouwen en wonen
In 2011 werden 316 omgevingsvergunningen ingediend en 143 principeverzoeken (= schetsplan). Er
werden in totaal 317 omgevingsvergunningen verleend. In 2008 ging het om 524 aangevraagde en
439 verleende vergunningen.
21 bestemmingsplannen zijn op een of nadere manier in behandeling.
Daarvan zijn er 6 in procedure, 5 zijn vigerend geworden bestemmingsplannen en 10
bestemmingsplanprocedures zijn in voorbereiding.
In procedure zijn: Barentszstraat, Kerkakkerstraat, Nieuwe Waalreseweg-Hazelaar, Rijt 2,
Waalreseweg Rede, Kluizerdijk 100.
Vigerend zijn geworden: Kerkakkerstraat, Klappermanstraat 26, hoek Klinkerstraat / Nieuwstraat,
Waalreseweg Rede en Eindhovenseweg 98.
In voorbereiding zijn: Braken-Bunders, Dommelkwartier, Kloosterpark, Mozaiek, Rofra, Schafterdijk
9, Warande, Wolberg, Zeelberg en Bergbezinkbassins.

Bezwaarschriften
Als men het niet eens is met een besluit van de gemeente, kan men als belanghebbende tegen dit
besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking
van het besluit worden ingediend bij het bestuursorgaan van de gemeente, dat de beslissing heeft
genomen.
Situatie tot 1 september 2011
Wanneer iemand een bezwaarschrift bij de gemeente indient, krijgt hij of zij de gelegenheid dit
bezwaarschrift tijdens een hoorzitting toe te lichten. Tot 1 september 2011 kende de gemeente geen
bezwaarschriftencommissie. Tot die tijd was het zo, dat een juridisch medewerker van het team
Advies en Management Ondersteuning de indiener van het bezwaar en eventuele derde
belanghebbenden hoorde. De juridisch medewerker bracht vervolgens advies uit aan het
bestuursorgaan dat het besluit had genomen. Het bestuursorgaan nam ten slotte een beslissing op
het ingediende bezwaarschrift.
Bezwaarschriftencommissie sinds 1 september 2011
De gemeente laat zich sinds 1 september 2011 over alle ingediende bezwaarschriften (behalve
bezwaarschriften over gemeentelijke belastingen) adviseren door de onafhankelijke A2Bezwarencommissie. Dit is een commissie met onafhankelijke leden, die adviseert over ingediende
bezwaarschriften in de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck. De commissie
wordt ambtelijk ondersteund vanuit de drie gemeenten.
De A2-Bezwarencommissie voor de bezwaarschriften is ingesteld om de onafhankelijkheid van de
behandeling van de ingediende bezwaarschriften te verhogen. De gedachte is dat door dit
onafhankelijke advies de acceptatie van de burger van het besluit op het bezwaarschrift wordt
verhoogd. Voor burgers is het zo dan ook zichtbaar dat ook de gemeente zich moet verdedigen en
verantwoorden bij de commissie. De oude manier van ambtelijk horen riep bij veel mensen vragen
op; het kan de schijn van afhankelijkheid wekken. Bij ambtelijk horen, zoals dat in Valkenswaard
gebeurde, zit de burger tegenover (een vertegenwoordiger van) het bestuursorgaan. Bij een
onafhankelijke commissie daarentegen zitten bezwaarmaker en het gemeentelijk bestuursorgaan in
een gelijkwaardige positie.
Voordat de commissie een advies geeft over een bezwaarschrift, wordt de indiener van het bezwaar
uitgenodigd voor een hoorzitting. De indiener krijgt dan de mogelijkheid om het bezwaarschrift toe
te lichten en eventuele aanvullingen te doen. Vervolgens komt de gemeente aan het woord en
eventueel ook de derde belanghebbende. Na de hoorzitting formuleren de leden van de commissie
achter gesloten deuren een advies voor het bestuursorgaan.
De gemeente neemt vervolgens een besluit over het bezwaarschrift. Het bestuursorgaan mag bij de
beslissing op het bezwaarschrift afwijken van het advies van de bezwarencommissie, maar dit moet
dan wel goed gemotiveerd worden.
Nadat de bezwarencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op
het bezwaarschrift. Indien men het niet eens is met deze beslissing, kan men hiertegen beroep
instellen bij de rechtbank in Den Bosch. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden
(griffierecht).

Indien men van mening is, dat een bezwaarschriftenprocedure geen toegevoegde waarde heeft, kan
men het gemeentebestuur verzoeken het bezwaarschrift als beroepschrift door te sturen naar de
rechtbank.
Daarnaast is het in sommige gevallen verplicht om direct beroep in te stellen bij de rechtbank. De
bezwaarschriftenprocedure wordt dan overgeslagen. De gemeente is verplicht bij de bekendmaking
van een besluit te vermelden welke procedure gevolgd moet worden: de bezwaarschriftenprocedure
of rechtstreeks beroep bij de rechtbank.
Cijfers
In 2011 werden er in totaal 126 bezwaarschriften ingediend. Hiervan hebben 48 bezwaarschriften
betrekking op het onderdeel Werk & Inkomen (bijstandszaken). De overige 78 hebben betrekking op
zaken als bouw, handhaving, ruimtelijke ordening, sluitingsuur horeca en Wet maatschappelijke
ondersteuning.
Van de 126 bezwaarschriften werden er 27 ingetrokken, veelal na mediation. Blijven over 99
bezwaarschriften waarop een beslissing is genomen.
Hiervan zijn er 18 niet-ontvankelijk verklaard. Dit is een aantal keren gebeurd omdat bezwaarmaker
geen procesbelang meer had doordat het besluit waartegen bezwaar werd gemaakt, is ingetrokken.
Ook is een aantal bezwaren niet-ontvankelijk verklaard omdat tegen het betreffende besluit geen
bezwaarmogelijkheid openstond.
68 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. Dit betekent, dat de besluiten waartegen bezwaar is
gemaakt, terecht en op goede gronden zijn genomen.
4 bezwaarschriften werden gegrond verklaard (=3.2%). De besluiten, waartegen die bezwaren zich
richtten, waren niet op de juiste manier tot stand gekomen of er zat bijvoorbeeld een
motiveringsgebrek aan de beslissing.
Verder is 1 bezwaarschrift gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond verklaard (= 0.8%)
en 4 bezwaarschriften gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond (= 3.2%).
4 bezwaarschriften zijn op het moment van schrijven nog in behandeling. Dit komt doordat er nog
extra onderzoek moet worden uitgevoerd, extern advies moet worden gevraagd of er is nog
mediation gaande.
Van het genoemde totaal aantal van 126 bezwaarschriften zijn er in de periode 1 september tot en
met 31 december 2011 31 bezwaarschriften ingediend, die door de A2-Bezwarencommissie zijn
behandeld. Hiervan zijn er 8 ingetrokken.
Van de 23 bezwaarschriften die zijn overgebleven zijn 2 bezwaarschriften nog in behandeling. 18
bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. 1 bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard, 1
bezwaarschrift gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond (=0.8%) en 1 bezwaarschrift
gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond (=0.8%).
In alle 21 gevallen heeft de gemeente het advies van de bezwarencommissie overgenomen.

Overzicht bezwaar en beroep SWI 2011
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In 2008 werden 33 bezwaar- en beroepschriften ingediend.
Het ontbreken van vergelijkingscijfers maakt het lastig om over de kwaliteit te rapporteren, anders
dan dat het percentage gegronde klachten 3.2% is.

Klachten
De klachtenregeling is ingevoerd om de kwaliteit van de gemeentelijke producten, de dienstverlening
en de bedrijfsvoering te verbeteren.
Van 1 januari 2011 is de gemeente Valkenswaard aangesloten bij Nationale Ombudsman.
Schriftelijke klachten worden behandeld door de klachtenbehandelaar (gemeentesecretaris)
ondersteund door de klachtencoördinator (tevens secretaris van de klachtenbehandelaar).
Mondelinge klachten worden door het vakteam behandeld.
Uitgangspunt is het voorkomen van onnodig juridische procedures door het zoeken naar een
oplossing binnen de kaders van regel- en wetgeving.
In 2011 zijn 39 klachten ingediend (in 2008 waren dat er 23). De klachten gaan in hoofdzaak over de
dienstverlening en het niet nakomen van afspraken c.q. toezeggingen.
Soorten klachten
− Bejegening (12)
− niet nakomen afspraken (2)
− geen of late reactie (besluit) (14)
− ongelijke behandeling (5)
− (het gebrek aan) communicatie (4)
− onjuiste informatie (1)
− overige (1)

Er zijn twee klachten behandeld (=5%) door de klachtenfunctionaris. Dit betekent dat er een
eindoordeel en advies is gegeven. Één klacht is ongegrond en één klacht is deels ongegrond en deels
gegrond. Daarbij zijn voor zover nodig verbeteringen geadviseerd om herhaling in de toekomst te
voorkomen of verbeteringen door te voeren.
In eenentwintig gevallen is de klacht om uiteenlopende redenen niet in behandeling genomen
(=53.9% ; o.a. geen klagenswaardig gedrag, tegemoetgekomen van de klacht). In twee gevallen is de
klacht ingetrokken.
Zestien klachten zijn nog in behandeling (=41%), waarvan niet duidelijk is gemaakt waar dit door
komt. Tegelijkertijd zijn wel maatregelen genomen voor 2012:
- verbetering van digitale informatievoorziening aan de burgers
- coaching on the job
- bespreken van invoelingsvermogen van medewerkers tijdens functioneringsgesprek
Nationale Ombudsman
Drie klachten zijn ingediend bij de Nationale Ombudsman. De ingediende klachten bij de Nationale
Ombudsman zijn nog in behandeling respectievelijk niet bestemd voor deze instantie (niet bevoegd
om de zaak in behandeling te nemen).

Bevindingen kwaliteit procedures burgerparticipatie
Integrale Veiligheid
De stuurgroep Integrale Veiligheid begeleidt de uitvoering van het integraal veiligheidsprogramma
door de verschillende partners in het veiligheidsdomein, en hanteert daarbij diverse instrumenten om
burgerparticipatie vorm te geven.
Veiligheidsmonitor
In van 1 september tot en met 30 november is onder 2900 inwoners van Valkenswaard de
veiligheidsmonitor 2011 afgenomen. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit,
onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op
gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het
vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Zo is naar aanleiding van onder andere de
uitkomst van het onderzoek in 2009 de nota veiligheid 2011-2014 opgesteld en recent door de
gemeenteraad vastgesteld. De resultaten worden medio 2012 gepresenteerd.
De vorige monitor wees uit dat het redelijk tot goed gesteld is met de leefbaarheid en veiligheid in de
gemeente Valkenswaard. De meeste scores wijken gemiddeld gezien niet veel af van de gemiddelde
scores van zes andere, vergelijkbare gemeenten in de regio (Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a.,
Oirschot, Son en Breugel en Veldhoven). Zo gaven de inwoners een 7,0 als rapportcijfer voor
veiligheid, een 7,5 voor de woonomgeving en een 7,4 voor de leefbaarheid.

Buurtpreventie
Door buurtpreventie, een ander participatie-intrument in het veiligheidsdomein, worden de
bewoners en gebruikers van een wijk betrokken bij de veiligheidsactiviteiten in hun wijk/buurt.
Bewoners krijgen meer grip op hun omgeving en de sociale relaties in de buurt worden versterkt:
buren leren elkaar kennen. Op dit moment zijn in Valkenswaard twee buurtpreventieprojecten actief:
Hazelaar en Borkel. Door de buurtpreventieteams zijn in 2011 diverse activiteiten georganiseerd,
zoals een inbraakpreventieavond, een wijkscan en een fietsverlichtingscontrole .
Het opzetten van buurtpreventieprojecten vergroot de burgerparticipatie en draagt bij aan een groter
vertrouwen in de instituties (bijvoorbeeld de samenwerking met een vaste buurtbrigadier en het
weten van de weg naar de wijkcoördinator).

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
In 2011 is het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) ondertekend. Dit
samenwerkingsverband met horeca, politie, brandweer en gemeente heeft als doel de veiligheid in
het uitgaansgebied te verbeteren en de overlast voor bewoners te verminderen. Zo zijn en worden
onder andere maatregelen genomen om geluidsoverlast beter te (kunnen) handhaven. Ook is op 1 juli
2011 een proef van één jaar gestart, waarbij de sluitingstijden op basis van een ontheffing van de
burgemeester zijn verruimd op vrijdagnacht naar 03.00 uur en op zaterdagnacht naar 04.00 uur. In de
ontheffing zijn allerlei voorwaarden opgenomen, zoals een Cooling Down-periode, om zodoende bij
te dragen aan het veilig uitgaan.

In 2012 wordt de proef geëvalueerd. Hierbij zal ook naar de ervaringen van de bewoners in het
centrum worden gevraagd.

Wijkcoördinatoren
Dommelen
De wijkcoördinator heeft iedere maandagmiddag zijn werkplek in Ontmoetingscentrum de Belleman.
Inwoners van Dommelen, verenigingen, buurtcomités etc. kunnen dan terecht met vragen aan de
gemeente. In 2011 bezochten ca. 60 mensen het ‘spreekuur’ met diverse vragen en meldingen.
De Wijkraad Dommelen heeft in 2011 het wijkdocument 2011-2012 vastgesteld. Hierin is het
werkplan voor deze jaren opgenomen. Belangrijke actuele speerpunten voor de Wijkraad zijn:
ontwikkeling Lage Heide, (inclusief de verkeersafwikkeling), De N69/Westparralel –problematiek
(inclusief een mogelijke ontsluiting voor Dommelen-Noord), woningbouwontwikkelingen Kerkakkers
en Stokerwei, verdubbeling productiecapaciteit bierbrouwerij, verzelfstandiging van Ouderensoos de
Belleman, nieuwe impulsen kermis Dommelen, natuur- en waterbergingsgebied Keersopdal.

Het wijkontwikkelingsplan (WOP) Dommelen Noord is in 2011 geëvalueerd. Belangrijkste conclusie is
dat het WOP nu een doorstart moet krijgen in de vorm van een nieuw meerjarenplan voor de
komende 4 jaar. De Wijkraad geeft er de voorkeur aan om dat nieuwe meerjarenplan dan uit te rollen
over heel de kern Dommelen.

Borkel en Schaft
De wijkcoördinator heeft iedere donderdagmiddag zijn werkplek in het Dorpshuis dat in juli 2011 ook
een echte naam heeft gekregen: “d’n Teut”. Inwoners van Borkel en Schaft, verenigingen,
buurtcomités etc. kunnen dan terecht met vragen aan de gemeente. In 2011 bezochten ca. 80
mensen het ‘spreekuur’ met diverse vragen en meldingen.
In maart 2011 zijn de verkiezingen geweest voor de nieuwe Dorpsraad Borkel en Schaft. De
Dorpsraad heeft kort daarna zijn werkplan voor de periode 2011-2015 vastgesteld. Belangrijke actuele
speerpunten voor de Dorpsraad zijn: de uitvoering van de vier projecten uit het Integraal
Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) waarvoor de provincie een subsidie heeft toegezegd, het
realiseren van enkele woningbouwlocaties met het accent op ‘levensloopbestendig’, het realiseren
van een permanent parkeerterrein, het terugdringen van doorgaand vrachtverkeer door de kern van
het dorp, het realiseren van voorzieningen waarmee ouderen langer zelfstandig in het dorp kunnen
blijven wonen, stimuleren van toerisme & recreatie maar wel op een schaal die past bij het dorp.
De uitvoering van vier IDOP-projecten: Uitbreiden Gymzaal, Zorg in het dorp, Zorghoeve en
Servicepunt bibliotheek is gestart na de provinciale subsidietoekenning in maart 2011.

Dag van de Wijk
De wijkcoördinatoren van de gemeente Valkenswaard organiseerden op zaterdag 16 april 2011 de
Dag van de Wijk. Op deze dag kregen onder andere de leden van het college, de gemeenteraad,
woningcorporaties, Paladijn, politie en de verschillende wijkorganen een indruk van het wijkgericht
werken in Valkenswaard. Per fiets werd met ca. 60 belangstellenden een route door Dommelen en
Valkenswaard gereden.

Geenhoven en Hoge Akkers
In 2011 is er een doorstart gemaakt van ‘Wijken met Accent’ in Geenhoven. Dit is een uitgebreide
vorm van het realiseren van wijkontwikkelingsplannen. Uitgebreid in die zin dat er ook samengewerkt
wordt met partners uit de zorg- en welzijnssector in brede zin. In 2011 waren we op het punt dat de
samenwerking gezocht kon worden met de bewoners uit de wijken. Via een actief wervende manier is
de wijkcoördinator de wijken ‘in’ gegaan en werd de basis gelegd voor betrokken
wijkvertegenwoordigende organen in beide wijken.
De wijkcoördinator heeft iedere maand een dagdeel haar werkplek in de wijken, om de afstand te
overbruggen en de zichtbaarheid in de wijk te vergroten. In de wijk Geenhoven is die werkplek in
basisschool/kenniscentrum Haagstraatplein en in Hoge Akkers is die in de hal van verzorgingshuis
Kempenhof.

Het Gegraaf
De wijkcommissie 't Gegraaf was en is druk bezig met de uitvoering van de maatregelenmatrix uit het
WOP 't Gegraaf (2011-2014). De commissie wordt daarbij uiteraard ondersteund door de
professionele organisaties. Ze voert ook zelfstandig maatregelen uit. Genoemd kunnen worden: het
houden van een bewonersavond, een garage-sale, een wijkschouw, een buurtsport- en speldag en
een kerstmarkt.
De wijkcoördinator houdt iedere eerste dinsdagmiddag 'spreekuur' in buurthuis De Hijskraan.

Turfberg
In 2011 is een start gemaakt met het opzetten van een wijkontwikkelingsplan voor deze grote wijk in
Valkenswaard-West. Een stuurgroep en een kerngroep staan aan de basis van dit nog vast te stellen
wijkontwikkelingsplan. Ook in deze wijk houdt wijkcoördinator maandelijks een 'inloopspreekuur' in
buurthuis D'n Turfberg; iedere eerste woensdagochtend van de maand.
De wijken die nog niet 'bediend' zijn met een planmatige aanpak zijn Kerkakkers en het Centrum.
Uiteraard worden deze wijken ook op de wijkgericht werken-manier bediend. Alleen hier (nog) niet
planmatig.

Informatiebijeenkomsten en inloopavonden
In 2011 heeft voor de volgende bestemmingsplannen informatiebijeenkomsten en inloopavonden
plaatsgevonden:
Dommelkwartier: 14 februari 2011
Braken Bunders: 28 februari 2011
Warande: 28 februari 2011
Wolberg: 28 februari 2011
Zeelberg: 21 november 2011
Mozaiëk: 21 november 2011

Klantparticipatie Samenwerkingverband Werk en Inkomen
In vervolg op het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen zijn in 2011 de Cliëntenraden Wet werk
en bijstand (WWB) samengevoegd tot één Cliëntenraad voor Werk en Inkomen.
Deze raad bestaat deels uit vertegenwoordigers van de vorige afzonderlijke cliëntenraden. De
Cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over uitvoering van de WWB
Op de website swi.rechtopbijstand.nl is alle gemeentelijke en wettelijke informatie te vinden op het
gebied van werk en inkomen en minimaregelingen. Ook is er een digitaal loket waar o.a. aanvraag
formulieren zijn te downloaden.

De Wmo Adviesraad Vraagzijde
De Wmo Adviesraad Vraagzijde (WAV) bestaat uit negen leden en een voorzitter. In januari 2009 zijn
ze gestart. De WAV zet zich in om van de invulling van de Wmo in Valkenswaard een succes te
maken. Maar vooral ook om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij.
Die inzet betekent meedenken met de gemeente over voorzieningen en te ontwikkelen beleid.
Enkele voorbeelden zijn het jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid en het seniorenbeleid.
Om het advieswerk goed te kunnen doen, heeft de WAV regelmatig contact met diverse instanties.
Ook zoeken ze doelgroepen op en ontvangen ze signalen over Wmo-zaken uit de samenleving.
De Wmo is nog volop in ontwikkeling, zoals nu de invoering van de Kanteling laat zien.

Raadsoverzicht en insprekers
10 januari raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
• de heer Reijnders spreekt namens de heren Vink en Suurland in over het voorstel
bestemmingsplan “Luikerweg 110”
• de heer Van der Heijden spreekt in over het voorstel beeldkwaliteitsplannen voor het
projectgebied “Lage Heide”
20 januari informele bijeenkomst Stichting Centrummanagement Valkenswaard en Verenigd
Industrieel Contact en de raad van Valkenswaard
27 januari raadvergadering
7 februari raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
17 februari themabijeenkomst Kanteling in de Wmo
24 februari raadsvergadering
3 maart themabijeenkomst Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte
14 maart raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
31 maart raadsvergadering
7 april themabijeenkomst over de Toekomstvisie
11 april raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
14 april themabijeenkomst Beeldkwaliteitsplannen “Lage Heide” en “Dommelkwartier”
28 april raadsvergadering
9 mei raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
16 mei raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering Jaarrekening en Jaarverslag 2010
12 mei themabijeenkomst (op locatie) plannen golfclub uitbreiding
19 mei raadsvergadering Jaarrekening en Jaarverslag 2010
26 mei raadsvergadering
9 juni raadsvergadering kaders begroting 2012-2015 en de meerjarenkeuzenota
16 juni raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
• de heren Mol, Kolfschoten en Van Veldhoven en mevrouw Peters spreken in over het voorstel
bestemmingsplan “Kerkakkerstraat” en het exploitatieplan “Kerkakkerstraat”
• de heer Jacobs (voorzitter HOD) spreekt in over het voorstel een krediet beschikbaar te stellen
voor het vervangen van de kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD
21 juni raadscommissie over het bestemmingsplan Lage Heide wonen, Exploitatieplan Lage Heide
wonen, Beeldkwaliteitsplan Lage Heide wonen en landgoed
• de heren Van der Heijden, Gijsbers en Kreijns spreken in over het voorstel bestemmingsplan
“Lage Heide wonen” en het beeldkwaliteitsplan “Lage Heide wonen en landgoed”
23 juni themabijeenkomst ontwikkeling voormalig LTS-terrein
29 juni raadsvergadering

6 juli themabijeenkomst A2 samenwerking
7 juli raadsvergadering bestemmingsplan Lage Heide wonen, Exploitatieplan Lage Heide wonen,
Beeldkwaliteitsplan Lage Heide wonen en landgoed
1 september themabijeenkomst kaders bestemmingsplan buitengebied
8 september themabijeenkomst brandweerontwikkelingen incl. nieuwbouw brandweerkazerne
12 september raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
• de heer Martens spreekt namens de heer Vrijdag in over het voorstel een verzoek tot partiele
herziening bestemmingsplan “Valkenswaard Noord” (Dijkstraat 134) af te wijzen
22 september themabijeenkomst plan Dommelkwartier
29 september raadsvergadering
6 oktober raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
13 oktober raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering begrotin 2012
20 oktober raadsvergadering
2 november raadsvergadering begrotingsbehandeling 2012
7 november raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
• mevrouw Van der Palen spreekt in over het voorstel bestemmingsplan “Nieuwe WaalresewegHazelaar”
10 november raadscommissie over de startnotities Cultuurbeleid en Evenementenbeleid
17 november themabijeenkomst Accommodatiebeleid
24 november raadsvergadering
1 december raadscommissie over de Toekomstvisie
8 december raadscommissie ter voorbereiding op de raadsvergadering
15 december themabijeenkomst Afvalbeleid
22 december raadsvergadering

Representatief overzicht
Bezoek burgemeester ter gelegenheid van huwelijksjubilea
Gouden bruiloften (50 jaar): 53, waarvan de burgemeester er 37 bezocht en de loco burgemeester 16.
Diamanten huwelijken (60 jaar): 11, waarvan de burgemeester er 11 bezocht.

Burgervaderlijke gesprekken
Om los van de inhoud eens het hart te luchten over bijvoorbeeld ervaringen in een procedure of
manier van omgang, vragen bewoners wel eens om een gesprek met de burgermeester nadat de
reguliere procedures zijn doorlopen.
In 2011 vonden vier van dergelijke zogenaamde ‘burgervaderlijke gesprekken’ plaats.
Betrokkenen ontvangen een persoonlijk overzicht van eventueel gemaakte afspraken, en worden
geïnformeerd over de afhandeling daarvan.
Gemeentelijke en Koninklijke onderscheidingen
Vrijwilligerspenning
De heer J.G.M. van den Hout

26 januari 2011

activiteiten TC Valkenswaard

De heer G.P.C. Daams

28 januari 2011

activiteiten HSV Venbergen

Mevrouw A.M.P. Jaspers

28 januari 2011

activiteiten HSV Venbergen

De heer P.J.W.G. van Son

28 januari 2011

activiteiten HSV Venbergen

Mevrouw M.P.C. Bax-van Gerven

26 maart 2011

activiteiten Ouderensocieteit Het Gegraaf

De heer J.J.H. Bax

26 maart 2011

activiteiten Ouderensocieteit Het Gegraaf

Mevrouw M.H.A. Buiter-van Rijt

16-4-2011

activiteiten Badmintonver. Dommelen

Mevrouw J.C.H. Deen-Hugers

27-5-111

activiteiten Phil fonds

Mevrouw M.G.C.
den Besselaar

Akkermans-van 7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer A.A.J. de Laat

7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer P.H.A.M. Plompen

7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer M.T. Koopman

7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer A.J.M.G. Verdonck

7 juni 2011

activiteiten VOS

van Loon – 7 juni 2011

activiteiten VOS

Mevrouw M.J.R.C.V.
Swinnen

De heer E.L.A.A. Klokgieters

7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer J.J.F.J.W. van Hoof

7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer J.P.J. van Hoof

7 juni 2011

activiteiten VOS

De heer F.F.P.J. Jansen

7 juni 2011

activiteiten VOS

Mevrouw M.G.M. Vogels-van Raay

30 juni 2011

activiteiten basisschool De Pionier

Mevrouw A.J.M. Kuijpers

19 augustus 2011

activiteiten Doe Week

De heer J. K. van Looij

19 augustus 2011

activiteiten Doe Week

Mevrouw E.W.P.A. Wijnen

27 augustus 2011

activiteiten Voetje voor Voetje

Mevrouw M. Convents-de Leuw

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw C. Antonis

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer R. van Riet

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer H. Mentink

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw A. Dittrich-Witteveen

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw W. Smeets-Willemsen

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer J. Sterken

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer J. Jansen

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer J. Hendrikx

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer J. Boelens

17 september 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw T.P. Reijnders-van Leuven

24 september 2011

activiteiten Mariasoos

De heer H.T. Verbruggen

24 september 2011

activiteiten Mariasoos

Mevrouw Y. Vialle

17 oktober 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw H.A.A. van Daal

17 oktober 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

De heer F.A.H. de Louw

17 oktober 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw M.J.J. Koevoets

17 oktober 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw L.W.J. van Riet – van Osch

17 oktober 2011

activiteiten Stichting de Draaikolk

Mevrouw E. Baken

5 november 2011

activiteiten KansPlus

Mevrouw P. Meulenbroeks

5 november 2011

activiteiten KansPlus

De heer G.L.N. van de Griendt

5 november 2011

activiteiten KansPlus

Mevrouw W.J.M. Leuverink-Velthof

18 november 2011

activiteiten KansPlus

Mevrouw A.E. Dietvoerst-Schuitman

18 november 2011

activiteiten KansPlus

Mevrouw C.J.C. Snellen-Zweegers

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

Mevrouw G.C. Smeenk-Droppers

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

De heer C.A.J. Rijnders

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

Mevrouw D.F.J. Rijkers-Wijnen

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

Mevrouw W.T.A.M. Mollen-van de 15 december 2011
Veerdonk

activiteiten Valkenhof

Mevrouw M.A. de Jongh-Maats

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

Mevrouw N. Graaf

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

De heer J.H.G. Crijns

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

De heer C.J.A. van de Ven

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

De heer W.P.J. van Tongeren

15 december 2011

activiteiten Valkenhof

De heer P. van den Oever

16 december 2011

activiteiten SeniorWeb

De heer F. Hamelynck

16 december 2011

activiteiten SeniorWeb

De heer J. van Nunen

16 december 2011

activiteiten SeniorWeb

De heer P.R.A. Evers

12-4-2011

25 jaar lid van de Dorpsraad

Speeltuin Geenhoven

19-8-2011

50-jarig Stichting Speeltuin Geenhoven

Mevrouw J.H.C. van Mierlo – Hilhorst

17-10-2011

29 jaar bestuur Stichting De Draaikolk

De heer J.M. van Delft

10 maart 2011

50-jarig bestuur CV De Gele Rijers

De heer H.J.A. van Gompel

9 april 2011

verdiensten Tonpraotersconcours

De heer P.L. Vrijdag

21 oktober 2011

verdiensten Steendrukmuseum

De heer J. J.M.F. van Leeuwen

28 oktober 2011

verdiensten Bloemencorso

Gemeenschapspenning

Cultuurpenning

Sportpenning
VZ&PC Tempo

21 mei 2011

50-jarig bestaan

De heer G. Kraan

3 september 2011

verdiensten PC Dommels
Boeleke

De heer E.S.V.H. Mommers

3 september 2011

verdiensten PC Dommels
Boeleke

De heer M.T. E. Engelen

29 april 2011

verdiensten o.a. taekwan-do

De heer A.W.L.C.H. van Daal

29 april 2011

Truckrun

Mevrouw J.M.L. Schijvens-Ansems

29 april 2011

Reumafonds, Zonnebloem,
corso enzovoorts

De heer J.W.A. Dijkhoff

29 april 2011

dirigent dameskoor
Martinuskerk, Hart voor Polen
enzovoorts

Mevrouw A.J. Sweere

29 april 2011

KansPlus, Hart voor Polen,
KWF enzovoorts

Mevrouw G.B. Smit

29 april 2011

Valkenswaardse Roller Club,
corso enzovoorts

Mevrouw C.M.T. Lurling-Rijnders

29 april 2011

doopwerkgroep, TCV, KWF
enzovoorts

Mevrouw J.M.N. Bogaerts-Brom

29 april 2011

Phil Fonds, Reumafonds, Hart
voor Polen enzovoorts

Koninklijke onderscheiding

De heer J.A. Bogaerts

29 april 2011

Phil Fonds, D’n Ark, Hart voor
Polen enzovoorts

De heer P.G. Swinkels

29 april 2011

KBO, Seniorenpartij,
Martinusparochie

De heer H.F. van Bragt

29 april 2011

inzet voor ernstig visueel
gehandicapte man

De heer N.A.J. van den Broek

29 april 2011

Voetje voor Voetje, HSV, corso
enzovoorts

De heer L.C. Brabander

29 april 2011

mantelzorger, parochieblad St.
Martinusparochie, Platform
Gehandicapten enzovoorts

De heer J.F.J. Dielis

21 mei 2011

Zwem- en Poloclub Tempo,
sportraad Valkenswaard

Pastoor W. Schaar

2 oktober 2011

25 jarig jubileum
Nicolaasparochie

