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Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering d.d. 15-02-2022 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Aanvraag CmK-regeling 

1. De middelen voor Cultuureducatie met Kwaliteit aan te vragen; 

2. € 17.000 van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen jaarlijks tot 

en met schooljaar 2022-2023 in te zetten als matchingsgelden. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Beantwoording art. 41 vragen "Huisvesting Huisarts" 

1. In te stemmen met bijgaande beantwoording van de vragen, Art 41 RvO 

“Huisvesting Huisarts” 

2. Bijgaande beantwoording naar de gemeenteraad verzenden. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 2 augustus 2021, waarbij werd 

besloten tot het verlenen van  de gevraagde omgevingsvergunning voor het 

legaliseren van een bedieningsruimte van de wasstraat gelegen op  het perceel 

Victoriedijk te Valkenswaard 

 
Voorstel: 

 

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie te besluiten het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Budgetoverheveling 2021 

 
Voorstel: 

 

1. Restantbudgetten 2021 overhevelen naar 2022, waarvan het advies positief is 

 

Besluit: 

Akkoord 
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Collegevoorstel bezwaarschrift gericht tegen weigeren omgevingsvergunning 

voor schutting 

 
Voorstel: 

 

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie: 

 

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Met wijziging van het bestreden besluit, 

in die zin dat de beoogde activiteit binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Wolberg’ is 

gelegen op gronden met de bestemming ‘Verkeer’ en niet op gronden met 

de bestemming ‘Tuin’, kan het bestreden besluit in stand blijven. 

 

Besluit: 

Akkoord, portefeuillehouder Geldens onthoudt zich van stemming. 

 

Collegevoorstel staffeltarief Taxbus 

 
1. In te stemmen met het voortzetten van de staffeltarieven voor de Taxbus zoals 

opgenomen in bijlage, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. 

2. De stuurgroep Taxbus te mandateren de staffeltarieven te verlengen voor de periode 

van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 indien en voor zover er geen sprake is 

van stabiele volumes en van een niet-stabiele situatie met betrekking tot Covid-19. 

Akkoord te gaan met verzending van bijgaande brieven aan de vervoerders en het 

mobiliteitscentrum om hen te informeren over de staffeltarieven Taxbus 2022 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel toekennen extra indexatie salarislasten jeugd 

1. Een extra indexatie van 1,13 procent toe te kennen over de looncomponent 

van de tarieven voor jeugdhulp met ingang van 1 januari 2022 

2. De kosten te dekken vanuit de middelen die hiervoor middels de 

decembercirculaire worden toegevoegd aan het gemeentefonds 

3. De ophoging van de tarieven te verwerken in de meerjarenbegroting jeugd. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel vergoeden huisvestingslasten Jeugdbescherming Brabant 

1. De bovenmatige huisvestingslasten van Jeugdbescherming Brabant over de 

periode 2015-2016 te vergoeden 

2. De kosten voor Valkenswaard, ad € 19.027,-, te dekken uit het budget 

Jeugdbescherming-Jeugdreclassering binnen de begroting 2021. 

Besluit: 

Akkoord 
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Wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven - Zienswijze NRD 

 
Voorstel: 

 

1. In te stemmen met de concept-zienswijze van de gemeente Eindhoven op de NRD 

voor de wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven. 

 

2. De gemeente Eindhoven te machtigen om deze concept-zienswijze mede namens 

de gemeente Valkenswaard in te dienen. 

 

3. Hiertoe de bijgevoegde conceptbrief aan het college van B&W van de gemeente 

Eindhoven te zenden. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Verplaatsingssubsidie Handwerkstraat 12a en transformatiesubsidie 

Eindhovenseweg 52-56 

 
Voorstel: 

 

1. Een verplaatsingssubsidie te verlenen van € 4.000 voor verplaatsing van een winkel 

van de Eindhovenseweg 56a naar Handwerkstraat 12a. Zulks kan onder voorbehoud 

van de overheveling van het betreffende budget. Dat besluit heeft namelijk nog niet 

plaats gevonden; 

2. een transformatiesubsidie te verlenen van € 48.280 voor de transformatie van het 

pand aan de Eindhovenseweg 52-56. Zulks kan onder voorbehoud van de 

overheveling van het betreffende budget. Dat besluit heeft namelijk nog niet plaats 

gevonden. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel RIB Zwerfafval 

1. Vaststellen dat de motie zwerfafval aansluit bij het bestaande beleid. 

2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 

invulling van de motie zwerfafval dd. 3 juni 2021. 

 

Besluit: 

Akkoord, RIB aanpassen. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 
Voorstel aan het college van B&W om: 

 

1. in te stemmen met: 

 

a. het verzoek om de locaties zoals genoemd in bijlage 1 op grond van artikel E3, 

eerste lid en J4 aan te wijzen als stembureau 

b. het verzoek om zorgcentrum Kempenhof als bijzonder stembureau (met beperkte 

toegang) aan te wijzen conform artikel J1, derde lid en art. 3 Tijdelijke wet verkiezingen 

 Covid-19 

c. het verzoek om vier stemlocaties zoals vermeld in bijlage 1 aan te wijzen en als 

stembureau conform artikel 2g Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 te gebruiken. De 

stemlokalen zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart a.s. voor alle kiezers 

toegankelijk. 

d. het verzoek om als tellocatie voor het bijzonder stembureau (met beperkte toegang) 

Theater de Hofnar aan te wijzen. Tevens vragen we u in te stemmen met het aanwijzen 

van Theater de Hofnar als tellocatie voor de vervroegde stembureaus zodat op 

woensdag 16 maart vanaf 09.00 uur de stemmen geteld kunnen worden door het 

Gemeentelijk Stembureau (GSB). Een en ander hieromtrent is geregeld in art. J1, 

vierde lid, Kieswet en art. 2g, 3, 22b van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 

e. de voorgestelde vergoedingen van de stembureauleden (ingevolge artikel E4 

Kieswet) zoals genoemd onder punt onder ‘Argumenten' vast te stellen. 

f. de projectleider verkiezingen aan te wijzen om wijzigingen c.q. aanvullingen aan te 

brengen in de stemlokalen en stembureaubezetting. 

 

2. over te gaan tot benoeming van: 

 

a. de voorzitter, leden en tellers van het gemeentelijk stembureau (ingevolge artikel 1f 

en 1g Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19) zoals benoemd onder bijlage II. 

b. de voorzitter, leden en tellers van de stembureaus te benoemen (ingevolge artikel 

E4 Kieswet) zoals benoemd onder bijlage III. 

c. Waarnemer en plaatsvervangend waarnemen op een stembureau zoals vermeld 

onder ‘Argumenten’, punt 2c. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

RIB beantwoording diverse moties verkeer en parkeren 

 
Voorstel: 

 

Het college stemt in met: 

1. De motie vreemd parkeerbeleid over te nemen. Daarvoor zal aan de nieuwe 

raad voor het zomerreces een voorstel worden voorgelegd met de mogelijke 

varianten voor betaald parkeren. 

2. In te stemmen met de in de raadsinformatiebrief genoemde acties ter oplossing 

van de knelpunten voor parkeren zoals opgenomen in de motie van 28 januari 

2021. 

3. De raad mede te delen dat de motie parkeren bij basisscholen conform 

bestaand beleid is en dat hier geen apart plan voor hoeft te worden opgesteld. 
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4. De motie oversteekplaatsen over te nemen en de aankomende maanden uit te 

werken welke kosten met de inventarisatie van de verlichting bij 

voetgangersoversteek-plaatsen zijn gemoeid en de kosten hiervoor op te 

nemen in de nota kaders 2023, zoals gevraagd door de raad. 

5. De motie elektrische auto’s kabelgoottegel over te nemen en daarvoor de 

mogelijkheden voor plaatsing van zogenaamde “tegel kabelgoten” te 

onderzoeken en als het gebruik ervan gewenst is hiervoor beleid te 

ontwikkelen. 

6. De raad mede te delen dat de motie vreemd 30 km conform bestaand beleid is. 

7. Met de bijgevoegde RIB de raad informeren over diverse moties op gebied van 

verkeer en parkeren. 

Besluit: 

1. De motie vreemd parkeerbeleid te betrekken bij een voorstel aan de raad waarbij 

scenario's onderzocht worden. Hierbij wordt ook de verdere afhandeling van de motie 

30 km meegenomen. 

2. Akkoord, waarbij voor deze acties een afzonderlijke RIB wordt verzonden.. 

3. Akkoord. 

4. Akkoord, waarbij uitvoering wordt meegenomen in reguliere uitvoeringsplannen en 

eventuele financiële gevolgen worden meegenomen in de P&C-cyclus. 

5. Naar aanleiding van de motie elektrische auto's kabelgoottegels te inventariseren 

welke onveilige situaties er zijn en welke mogelijke oplossingen en hiertoe informatie 

op te halen bij de projectgroep agenda 22 en andere betrokken partijen en bij andere 

gemeenten. 

6. Niet akkoord. 

7. Met afzonderlijke RIB's de raad informeren over de afhandeling van diverse moties 

op gebied van verkeer en parkeren. 

 

 

 


