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Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering d.d. 11-01-2022 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Afhandeling uitkomsten tussenevaluatie regulier scholierenvervoer Pius X College 

1. Kennis te nemen van de uitkomst van de tussenevaluatie over het regulier 

scholierenvervoer naar het Pius X College. 

2. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad middels bijgaande 

raadsinformatiebrief. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Benoeming leden Adviesraad Sport en Bewegen 

 
Voorstel: 

1. Intrekken van het instellingsbesluit Adviesraad Sport en Bewegen van 4 mei 2021; 

2. Vaststellen van het Instellingsbesluit Adviesraad Sport en Bewegen 2022; 

3. Besluiten de beoogde kandidaten te benoemen tot de leden van de Adviesraad 

Sport en Bewegen voor een periode van 4 jaar per 18 januari 2022; 

4. De leden met bijgevoegde brief te feliciteren met hun benoeming; 

5. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het 

genomen besluit. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel bezwaarschrift gericht tegen twee toegezonden brieven 

 
Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie: 

 

Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Initiatiefvoorstel van fractie Samen voor Valkenswaard  

 
Voorstel: 

 

1.    Geen wensen of bedenkingen af te geven bij het initiatiefvoorstel inzake de 

aanpassing van de Afvalstoffenverordening Valkenswaard 2014. 

2.    De raad middels bijgevoegde conceptbrief daarvan in kennis te stellen. 

 

Besluit:  

Akkoord 
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Eerste begrotingswijziging GGD  

1. In te stemmen met het doorgeleiden van de 1e begrotingswijziging 2022 van de 

GGD Brabant-Zuidoost naar de gemeenteraad; 

2. In te stemmen met het doorgeleiden van bijgevoegd raadsvoorstel en zienswijze. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Attentie frontlinie vanuit zorg- en ondersteuningsperspectief en onderwijs 

1. Kennisnemen van de attentie aan de frontlinie vanuit zorg- en 

ondersteuningsperspectief en onderwijs; 

2. Instemmen met betaling van de attentie uit de Corona middelen. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel PvA + RIB BP Eurocircuit 

 
Voorstel: 

 

1. Het plan van aanpak 'Bestemmingsplan Eurocircuit' vast te stellen. 

2. In te stemmen om geen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, hiermee 

wordt afgeweken van de inspraakverordening. 

3. In te stemmen met het later dan 1 februari 2022 ter inzage leggen van het betreffende 

ontwerp bestemmingsplan. 

4. De extra kosten te rapporteren via de eerstvolgende bestuursrapportage. 

5. In te stemmen met het doorgeleiden van bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de 

gemeenteraad. 

6. Kennis te nemen van een overschrijding van het beschikbare budget t.b.v. het opstellen 

van het bestemmingsplan en plan-MER van circa € 35.000,-. 

7. De directie te mandateren een opdracht voor het opstellen van een bestemmingsplan 

en plan-MER te verstrekken, voor zo ver dit past binnen de financiële afwijking van 

beslispunt 6. 

 

Besluit:  

Akkoord 

 

Raadsagenda februari 2022 

 
1. De geactualiseerde raadsagenda ter kennisgeving aan te nemen; 

2. De raadsagenda inclusief raadsinformatiebrief 'Raadsagenda februari 2022' aan te 

bieden aan het presidium. 

 

Besluit: 

Akkoord, inclusief aanpassingen in RIB 
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Vaststelling bestemmingsplan Molenstraat 200-202  

 
Voorstel: 

 

De raad via tussenkomst van de raadsgriffier voorstellen: 

 

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

bestemmingsplan Molenstraat 200-202'; 

2. het bestemmingsplan 'Molenstraat 200-202' gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in 

het analoge bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met nummer 

NL.IMRO.0858.BPmolenstraat200-VA01; 

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

van kosten anderszins verzekerd is; 

4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, de provincie Noord-

Brabant verzoeken om toestemming te verlenen voor een eerdere bekendmaking van dit 

vaststellingsverzoek. 

 

Besluit: 

Akkoord, rekening houdend met aanpassing Nota van zienswijzen. 

 

Werkprogramma 2022 MRE en het Ambitiedocument  

 
1. Kennis te nemen van het concept-Werkprogramma MRE 2022 en de bijbehorende 

concept-zienswijze; 

2. Kennis te nemen van het concept-Ambitiedocument en de bijbehorende concept-

reactie; 

3. Het raadsvoorstel inclusief concept-zienswijze en -reactie door te geleiden naar de 

Gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Akkoord, inclusief aanpassing zienswijze. 

 

 


