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Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering d.d. 05-04-2022 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Aanvraag vrijwilligerspenning 

 
Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met uitreiking vrijwilligerspenning. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

B&W voorstel aanvragen transformatiesubsidies 

 
1. Aan de eigenaar van het pand Eindhovenseweg 64-66 een transformatiesubsidie 

van € 15.470 te verlenen; 

2. Aan de eigenaar van het pand Karel Mollenstraat Zuid 27 een transformatiesubsidie 

van € 5.100 te verlenen; 

3. De transformatiesubsidie voor het pand Karel Mollenstraat Zuid 13 vast te stellen op 

€ 30.000. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel bijdrage aan kosten crisisorganisatie Jeugdbescherming en 

transformatie JBB 

1. Bij te dragen aan de eenmalige kosten, ad € 12.034,35 voor Valkenswaard, 

voor de (boven)regionale crisisorganisatie voor Jeugdbescherming. 

2. Bij te dragen aan de kosten, ad € 56.163,58 voor Valkenswaard, voor de 

duurzame transformatie van kwaliteit van dienstverlening, formatie en 

bezetting, en financiën van Jeugdbescherming Brabant (JBB), en financiën 

onder de voorwaarden uiteengezet onder argument 2.3. 

3. In te stemmen met het door de gemeente Tilburg namens de gemeenten van 

de samenwerkende regio’s laten aanwijzen van JBB als een ‘dienst van 

algemeen economisch belang’. 

4. De kosten van de bijdrage aan de crisisorganisatie jeugdbescherming en de 

transformatie van JBB, totaal € 68.198,-, te dekken uit de aanvullende 

middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) 2021. 

5. Geheimhouding opleggen op de nota en de bij de nota behorende bijlagen en 

besluiten in deze nota op grond van art 55 lid 1 Gemeentewet vanwege het 

belang genoemd in 10 lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Besluit: 

Akkoord 
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Concept-programmabegroting 2023 GGD BZO  

1. De concept-programmabegroting 2023 door te geleiden naar de 

gemeenteraad; 

2. De zienswijzebrief door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit: 

Akkoord, raadsvoorstel aanpassen. 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

 
1. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen samen te werken aan de veiligheid van de 

bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2. 

2. In te stemmen met het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Ontheffing parkeernorm Willibrorduslaan 87 

 
- Instemmen met verlenen van ontheffing op de parkeernorm voor Willibrorduslaan 87. 

 

Besluit:  

Akkoord, RIB verzenden 

 

Opschorten indieningstermijn en indexering Intensieve sturingsrelatie 

 
Voorstel: 
 
1. Met toepassing van artikel 8, lid 4 van de algemene subsidieverordening 2016 
de indieningstermijn met ingang van subsidieaanvragen 2023 van 
intensieve sturingsrelaties structureel op te schorten van 1 mei tot 1 juli. 
 
Besluit:  

Akkoord 

 
Paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging 

Valkenswaard 

 
De raad voorstellen: 

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

paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging 

Valkenswaard'; 

2. het paraplubestemmingsplan 'Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging 

Valkenswaard' gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in het analoge 

bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met nummer 

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

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

VA01.dxf; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12 lid 1 Wro; 

4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het paraplubestemmingsplan, de 

provincie Noord-Brabant verzoeken om toestemming te verlenen voor een 

eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit. 

Besluit: 

Akkoord 
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ZuidZorg subsidievaststelling 2020 

 
Voorstel: 

1. De subsidie van ZuidZorg voor 2020 vast te stellen op €488.314,-; 

2. €6.904,- terug te vorderen op basis van het overschot in 2020. 

Besluit: 

Akkoord 

 

 


