
 

 Openbare besluitenlijst VW BenW 11-01-2022 

 
 

  

 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering d.d. 21-12-2021 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Incidentele subsidie 2022 Steendrukmuseum inz Privat-Livemont 

 
Voorstel: 

 

Verlenen van een incidentele subsidie van € 3.500,- aan het Nederlands 

Steendrukmuseum, conform het advies van de SAC, voor de expositie rond (het werk 

van) de Belgische grafisch kunstenaar Privat-Livemont. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Ledenraadpleging cao 2021-2022 

 
Voorstel: 

 

- Instemmen met het principeakkoord cao Gemeenten en cao SGO 2021-2022; 

- reageren op de ledenraadpleging (uiterlijk 12 januari 2022) middels de   

daarvoor toegezonden digitale link. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Protocol Veilige Publieke Taak gebied Dommelstroom (Agressieprotocol) 

 
Akkoord te gaan met bijgevoegd protocol Veilige Publieke Taak (VPT) en conform te 

besluiten 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Raadsinformatiebrief Participatie in het sociaal domein 

 
Participatie in het sociaal domein: 

1. Kennisnemen van de voortgang op de vormgeving van burgerparticipatie in het 

sociaal domein; 

2. informeren van de raad via Raadsinformatiebrief; 

3. intrekken van het instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein; 

4. de ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie betrekken bij de 

ontwikkeling van participatie in het fysiek domein. 

Besluit: 

Akkoord 
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Vaststellen bestemmingsplan Barentszstraat 3 

 
Voorstel: 

 

de raad via tussenkomst van de raadsgriffier voorstellen: 

1. in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen 

bestemmingsplan Barentszstraat 3’; 

2. het bestemmingsplan ‘Barentszstraat 3’ gewijzigd vast te stellen, zoals vervat 

in het analoge bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met nummer 

NL.IMRO.0858. BPbarentszstraat3-VA01, waarbij gebruik is gemaakt van de 

ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0858. BPbarentszstraat3-

VA01.dxf; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12 lid 1 Wro, aangezien het 

verhaal van kosten anderszins verzekerd is; 

Besluit: 

Akkoord, voorstel kan aangeleverd worden raad van februari. 

 

B&W-Voorstel Algemene Leden Vergadering VNG 13 januari 2022 

 
1. De burgemeester aan te melden als stemgerechtigde vertegenwoordiger van de 

gemeente Valkenswaard op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNG van 

13 januari 2022. 

 

2. Via de stemming op de ALV uiting te geven aan de standpunten van de gemeente 

Valkenswaard, conform de adviezen in de annotatie bij de lobby-agenda. 

 

Besluit: 

Akkoord, waarbij college wel aansluit bij motie van de gemeente Den Bosch 

 

Collegevoorstel behandeling bezwaarschrift waarschuwingsbrief n.a.v. 

bijtincident 

 
Voorstel: 

 

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie het bezwaarschrift 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 
Nazorg- en herstelplan COVID-19 oktober 2021 gemeente Valkenswaard 

 
a) het bijgevoegde ‘nazorg- en herstelplan COVID-19 oktober 2021 gemeente 

Valkenswaard’ vast te stellen; 

b) de gemeentesecretaris opdracht te geven om de conclusies, aanbevelingen en 

aandachtspunten uit het ‘nazorg- en herstelplan COVID-19 oktober 2021 gemeente 

Valkenswaard’ onder te brengen in de reguliere organisatie en nader uit te werken 

coronaherstelfonds. 

 

Besluit: 

Akkoord 
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Oprichten stichting expertisebureau Risicobeheer  

 
a) kennis te nemen van het ‘Modelontwerpbesluit oprichting stichting expertisebureau 

Risicobeheer veiligheidsregio’s’; 

b) het raadsvoorstel door te geleiden naar de gemeenteraad en daarin de 

gemeenteraad voor te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen 

bestuur te brengen; 

 

Besluit: 

a. Akkoord 

b. College wacht reactie op de uitvraag van griffier aan de raad af en brengt eventuele 

wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur. 

 

Regiovisie en inkoopplan Beschermd Wonen 2022-2025 

1. In te stemmen met het doorgeleiden van de regiovisie aan de gemeenteraad 

middels bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. In te stemmen met het inkoopplan Beschermd Wonen: 

a. Op basis van een open house procedure; 

b. Voor een contractperiode van 3 jaar, met twee keer de mogelijkheid tot 

verlenging met 1 jaar; 

c. Voor de volgende vormen van ondersteuning op basis van de Wmo: 

i. Beschermd Wonen 

ii. Beschermd Thuis 1 en 2 (met optie van huisvestingscomponent) 

iii. Begeleid Zelfstandig Thuis; 

3. In te stemmen met het hanteren van budgetindicaties voor Valkenswaard in de 

periode 2023-2025; 

4. In te stemmen met mandaatverlening aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Eindhoven, conform bijgevoegd concept-

gemeenteblad, om namens de gemeente Valkenswaard te beslissen tot het 

aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners 

betreffende maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen (inclusief het uitvoeren 

van selectie en gunning). 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

 


