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Besluit: 

Akkoord 

 

Beantwoording bezwaar voorgenomen verkoop Barentszstraat 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde brief als beantwoording van het binnengekomen 

bezwaar inzake het voornemen tot verkoop van grond aan Woningbelang aan de 

Barentszstraat. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel bezwaarschrift dwangsom 

 
Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te 

wijzen. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel extra inzet jeugdmaatschappelijk werk Lumens-Were-Di 

 
Voorstel: 

1. Aan Lumens voor 2022 incidenteel een subsidie te verlenen van €13.181,- voor 

extra inzet op de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp, 

gerelateerd aan scholengemeenschap Were-Di, met de mogelijkheid om te 

verlengen met een jaar; 

2. deze aanvullende incidentele subsidie te dekken uit de post Nationaal Programma 

Onderwijs; 

3. aan deze aanvullende incidentele subsidieverlening 2022 de voorwaarde te 

koppelen dat per kwartaal de voortgang en de bijdrage van Lumens op basis van 

de voorgestelde kwartaalrapportages wordt gemonitord en besproken. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Rapport Taskforce Cure 

 
1. De eindrapportage van de door Cure ingestelde Taskforce voor kennisgeving aan te 

nemen; 

2. De stukken door te geleiden naar de gemeenteraad, tezamen met bijgevoegde 

concept-raadsinformatiebrief. 

 

Besluit: 

Akkoord 
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Collegevoorstel Governance Samen voor Jeugd 

1. De Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd (SvJ) (bijlage 1) met ingang 

van 1 juni a.s. voor onbepaalde tijd vast te stellen als samenwerkingsconstruct voor 

Samen voor Jeugd; 

2. de bestuurlijke stuurgroep SvJ te mandateren om namens de gemeente 

Valkenswaard te beslissen tot het wijzigen van de bijlage overlegstructuur SvJ 

(bijlage 1a), onder de voorwaarde dat die wijziging past binnen de kaders die de 

colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de SOK SvJ 

hebben vastgesteld; 

3. de voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep SvJ te machtigen om namens de 

gemeente Valkenswaard de wijziging van de bijlage overlegstructuur SvJ te 

paraferen; 

4. de Position Paper SvJ (bijlage 1b) vast te stellen; 

5. de kostenstructuur voor de governance SvJ vast te stellen, waarbinnen de bijdrage 

voor de gemeente Valkenswaard in 2022 € 155.039,- bedraagt (bijlage 1d) 

6. het Transformatieplan SvJ 2022-2025 (bijlage 2) vast te stellen; 

7. de bijdrage van Valkenswaard aan de begroting van het projectvoorstel van het 

Transformatieplan (bijlage 2a), voor Valkenswaard geraamd op € 14.953,-, vast te 

stellen; 

8. de bijdrage aan het projectvoorstel Data op Orde van (bijlage 2b), voor 

Valkenswaard geraamd op € € 16.976,-, vast te stellen; 

9. de totale kosten Samen voor Jeugd, in 2022 € 210.133,-, te dekken binnen de 

begroting Jeugd en daartoe hierbinnen het budget Samen voor Jeugd in 2022 met 

€ 95.133,- op te hogen en het budget individuele voorzieningen jeugd met               

€ 100.000,- neerwaarts bij te stellen als gevolg van een structureel voordeel op dit 

budget vanaf 2022. Ten behoeve van de kosten Samen voor Jeugd in de periode 

2023-2025 is dit reeds dusdanig verwerkt in de Nota Kaders 2023-2026; 

10. de Regiovisie Bovenregionale Samenwerking (bijlage 3) vast te stellen. 

11. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven te 

mandateren, conform bijgevoegd concept gemeenteblad (bijlage 4), om: 

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

van overeenkomsten met dienstverleners betreffende Jeugdhulp Specialistisch, 

Jeugdhulp Hoog Specialistisch, Jeugdhulp Verblijf, Jeugdhulp Crisis, Jeugdhulp 

voortkomend uit het transformatieplan en Multi (Casegesprek, Zorgcoördinatie en 

Arrangementen Jeugd en Gezin) en Transformatieplan” zoals beschreven in de 

SOK SvJ bedoeld in beslispunt 1; 

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 SOK SvJ 

deelnemende gemeenten (bijlage 1c); 

12. Ondermandaat te verlenen aan onder hem werkzame personen voor de 

bevoegdheden als bedoeld in beslispunt 11, conform bijgevoegd concept 

gemeenteblad. 

Besluit: 

Akkoord 

 


