
 

Openbare besluitenlijst VW BenW 25-01-2022 

 
 

 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering d.d. 18-01-2022 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Nemen van herstelbesluit n.a.v. tussenuitspraak in beroep 

 
1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van rechtbank Oost-Brabant SHE20/1705T 

WABOA V66 in dossier Zandbergstraat. 

2. Conform de tussenuitspraak de eerder opgelegde last onder dwangsom van 19 mei 

2020 aan te passen en daartoe een vervangend besluit te nemen. 

3.  In dit vervangend besluit de last onder dwangsom ten aanzien van: 

               a. Bouwen in strijd met het bestemmingsplan; 

               b. Gebruik van grond en bouwwerken in strijd met het ter plaatse geldende 

                   bestemmingsplan; 

          te handhaven en de last onder dwangsom ten aanzien van: 

               c. de zorgplicht als verwoord in artikel 2.1, lid 2, onder f Activiteitenbesluit 

                   milieubeheer; 

          te laten vervallen. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Aanvraag penningen 

 
Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met uitreiking vrijwilligerspenning en voorgesteld 

wordt akkoord te gaan geen sportpenning uit te reiken. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

B&W voorstel motie Groote Meer 

 
Voorstel: 

 

1. Invulling te geven aan de motie Groote Meer van 5 november 2020 door variant 3 

verder uit te werken en de kosten hiervoor mee te nemen bij de besluitvoering van de 

raad over het GRP 

2. De raad te informeren over de voortgang van de motie middels de bijgevoegde RIB. 

 

Besluit: 

Akkoord 
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Centrummanagement subsidie Vaststellen 2020, verzoek 2022 en verzoek 

indexering 

1. In te stemmen met de financiële jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020 van de 

stichting Centrummanagement Valkenswaard en de subsidie voor 2020 van       

€ 73.150,- definitief vast te stellen. 

2. De totaalopbrengst van de reclameheffing 2020 na aftrek van de gemeentelijke 

perceptiekosten vast te stellen op € 69.624,- en in stemmen dit bedrag te 

verstrekken als subsidie aan de stichting Centrummanagement Valkenswaard 

en dit te verrekenen met de betaalde voorschotten. 

3. In te stemmen met een voorlopige toekenning van een structurele subsidie in 

2022 van € 73.150,- (in afwijking van aanvraag) aan de stichting 

Centrummanagement Valkenswaard. Dekking uit het product Bedrijvigheid 

onder programma Werken zoals opgenomen in de begroting. 

4. In te stemmen met een voorlopige toekenning om de opbrengsten uit de 

reclameheffingen in 2022 met aftrek van de gemeentelijke perceptiekosten te 

verstrekken als subsidie aan de stichting Centrummanagement Valkenswaard. 

5. In te stemmen om het structurele subsidie bedrag te corrigeren vanaf laatste 

indexering (basis begrotingsjaar 2019 a € 73.150,-) en dit voor te leggen aan de 

raad via de kadernota 2023. 

6. In te stemmen met het verzoek tot structurele indexering en dit jaarlijks voor te 

leggen aan de raad via de kadernota. 

7. In te stemmen om de raad te informeren met de concept raadsinformatiebrief. 

Besluit: 

1 t/m 4: akkoord 

5. Het college stemt in met het principeverzoek van het Centrummanagement om het 

bedrag van de structurele subsidie van € 73.150,- met ingang van 2023 te indexeren en 

dit voor te leggen aan de raad via de kadernota. 

6. Akkoord, RIB aanpassen. 

7. In het komende jaar het gesprek aangaan over de toekomstige invulling van het 

Centrummanagement. 

 

Collegevoorstel instemmen met DVO Samen voor Jeugd 2022 

1. De dienstverleningsovereenkomst en- samenwerkingsovereenkomst Samen 

voor Jeugd 2022 (DVO SvJ) aan te gaan voor de periode 1 januari 2022 tot de 

datum van inwerkingtreding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

Samen voor Jeugd, maar uiterlijk tot en met 31 december 2022 (bijlage 1) 

2. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Eindhoven om, conform bijgevoegd concept gemeenteblad        

(bijlage 3): 

a. namens de gemeente Valkenswaard te beslissen tot het aangaan of 

beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende “Jeugdhulp 

Verblijf, Jeugdhulp Crisis, Jeugdhulp Hoog specialistisch, Jeugdhulp 

Specialistisch en ‘Casegesprek, Zorgcoördinatie en Arrangementen Jeugd en 

Gezin (Multi) 2022” zoals beschreven in de DVO SvJ; 
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b. te besluiten tot het wijzigen van de overeenkomsten bedoeld onder a. onder 

voorwaarde dat: 

i. de deelnemende gemeenten vóór die wijzigingen hierover tijdig en 

gemotiveerd zijn geïnformeerd; en 

ii. die wijziging per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 

3,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO SvJ 

deelnemende gemeenten, zodat de maximale impact voor de gemeente 

Valkenswaard € 185.902,- bedraagt (3,5 procent van de begroting 2022 van 

Valkenswaard, ad € 5.311.475,-, ten aanzien van de bij beslispunt 2a benoemde 

vormen van gespecialiseerde jeugdhulp). 

3. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Eindhoven om, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, 

ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten voor de bevoegdheden als 

bedoeld in beslispunt 2, conform bijgevoegd concept gemeenteblad (bijlage 3). 

Besluit: 

Akkoord 

 

Dekking formatie-uitbreiding Milieu 

1. De aanvullende dekking voor 0,8 FTE formatie-uitbreiding Milieu ad € 60.962 ten 

laste van de structurele budgetten Regionale Energietransitie en Procesgelden 

RES te brengen. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Initiatiefvoorstel Jeugdlintje  

 
Instemmen met initiatiefvoorstel tot het instellen van een jeugdlintje en de raad hiervan 

door middel van een raadsinformatiebrief in kennis te stellen. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Spoorboekje P&C cyclus 2022 

 
Voorstel: 

 

Vaststellen spoorboekje P&C cyclus 2022 

 

Besluit: 

Akkoord, waarbij in spoorboekje de uiterste inleverdata van vragen van de raad worden 

toegevoegd. 
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Uitvoeringsprogramma 2022 VTH 

 
Voorstel: 

• Het “Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 

vast te stellen conform bijlage als uitwerking van het vastgestelde Uitvoerings- 

en Handhavingsbeleidsplan VTH 2019- 2022. 

• Het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022 ter informatie toe te zenden aan 

de Raad en Provincie Noord-Brabant (afdeling Interbestuurlijk Toezicht). 

Besluit: 

Akkoord, waarbij in het programma 20 uren worden opgenomen voor casuïstiek ernstige 

schade aan bomen. 

 

Voorstel motie huishoudelijke hulp 

 
Voorstel: 

1. De strekking van de motie huishoudelijke hulp overnemen; 

2. Aan de slag te gaan met het zoeken van oplossingen om meer grip te krijgen op 

de (uitgaven van de) huishoudelijke hulp; 

3. Geen brandbrief te versturen naar de rijksoverheid namens de gemeente 

Valkenswaard; 

4. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Voortgang de Pionier 

 
Voorstel: 

 

De volgende besluiten voor te leggen aan de Raad: 

 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. 

2. De bestemming van het bestaande krediet van € 4,5 miljoen te wijzigen 

van ‘nieuwbouw van basisschool de Pionier’ naar ‘vernieuwbouw Kindcentrum de 

Pionier (incl. buurtvoorziening)’. 

3. Het bestaande krediet van €4,5 miljoen met €1,4 miljoen ophogen naar € 5,93 miljoen. 

4. De hieruit voortvloeiende kapitaal- en exploitatielasten ten laste van de 

bandbreedte te brengen. 

5. Een voorbereidingskrediet (zijnde 8% van het investeringskrediet) goed te 

keuren groot € 474.400, = 

6. Het voorbereidingskrediet te dekken uit het krediet ‘vernieuwbouw Kindcentrum 

de Pionier (incl. buurtvoorziening). 

7. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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8. De samenwerking aan te gaan met SKOzoK voor de realisatie van het project 

De Pionier met als uitgangspunten: 

 

a. Het haalbaarheidsonderzoek vormt de basis voor de nadere uitwerking. 

b. Leerlingenprognose (rapport PVG; augustus 2021). 

c. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Valkenswaard 2015. 

d. Actuele VNG-normbedragen modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 

e. De school, kinderdagverblijf en beweegruimte worden juridisch eigendom van het 

schoolbestuur. 

f. De buurtvoorziening wordt juridisch eigendom van de gemeente. 

g. Gemeente dekt de financiële risico’s kinderdagopvang en int de huur, 

waarbij uitgegaan wordt van een kostendekkende huur. 

h. Het bouwheerschap van het gehele project, inclusief buurtvoorziening ligt bij SKOzoK. 

i. De gymzaal wordt nader onderzocht op omvang en inrichting die aansluit bij de 

behoefte van de school en is in lijn met het beleid van de gemeente. 

j. Scenario’s zullen worden uitgewerkt ten aanzien van energie en ventilatie. 

k. Het gebouw van De Pionier heeft een sterstatus gekregen (besluit 15 december 2020) 

en dient als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling. 

l. De buurtvoorziening en beweegruimte krijgen een eigen, altijd bereikbare, ingang. 

m. Voor tijdelijke Huisvesting onderwijs eerst onderzoek naar mogelijkheden in de 

directe omgeving. 

n. De bestaande Parkeervoorziening te handhaven voor De Pionier. 

o. Tijdens het gehele verdere proces (van ontwerp tot einde project) zal steeds actief 

worden onderzocht en - indien mogelijk - gebruik worden gemaakt van 

rijks- provinciale subsidieregelingen. 

 

9. Kennis te nemen van het projectplan Kindcentrum de Pionier 

 

Besluit: 

Akkoord, rekening houdend met aanpassingen in raadsvoorstel. 

 

 

 


