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Besluit: 

Akkoord 

 

Aanvraag gemeentelijke onderscheiding 

 
Instemmen met voorstel tot niet uitreiken van gemeentelijke onderscheiding. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 
Conceptbegroting GRSA2 

 
1. De conceptbegroting 2023-2026 van de GRSA2 door te geleiden naar de raad. 

2. De concept-zienswijze door te geleiden naar de raad. 

 

Besluit: 

Akkoord, raadsvoorstel aanpassen. 

 

Eerste kwartaalrapportage 2022 projectenportefeuille 

1. Instemmen met het projectenportefeuille overzicht en bijbehorende 

raadsinformatiebrief. 

2. Instemmen met de voortgangsrapportages voor het programma Bereikbaar 

Valkenswaard en het programma Masterplan Centrum. 

3. Besluiten om te starten met de uitvoering van project BV 18 Inrichting bestaande N69 

Eindhovenseweg als 60 km/h zone, binnen het beschikbare krediet van € 60.775. 

4. Kennis nemen van een overschrijding van het krediet voor de Westerhovenseweg 

project BV 28a (conform projectenportefeuille € 1.057.435) van naar verwachting ca    

€ 322.000. 

5. Kennis nemen van de te verwachten overschrijding van het krediet (conform 

projectenportefeuille € 1.518.144) voor uitvoering van de reconstructie van de 

Brouwerijdreef project BV 28b van naar verwachting € 270.000. 

6. De raad informeren dat het college de gevolgen van de marktsituatie en 

prijsontwikkelingen in de wegenbouwsector voor de Dommelen-Zuid deelprojecten en 

de projectenportefeuille in kaart brengt en de raad over de uitkomst daarvan zo 

spoedig mogelijk zal informeren. 

7. Besluiten om het starten met de uitvoeringsvoorbereiding tot aanbesteding van het 

project BV 28c Verkeersmaatregelen Bergstraat en Norbertusdreef (Dommelen-Zuid) 

op te schorten totdat de uitkomsten van de onder punt 6 genoemde analyse bekend 

zijn. 

Besluit: 

1: Akkoord, rekening houdend met aanpassing van RIB 

2 t/m 5: Akkoord 

6: Een analyse van de gevolgen van de marktsituatie en prijsontwikkelingen in de 

wegenbouwsector voor de Dommelen-Zuid deelprojecten en de projectenportefeuille in kaart 

brengen en een voorstel voor bijsturing aan het college voorleggen. 

7. Akkoord. 
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Eervolg ontslag voorzitter SAC en beantwoording art 41 vragen 

1. De huidige voorzitter van de subsidie adviescommissie eervol ontslag te verlenen; 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde brief ter beantwoording van de vragen art. 41 RvO. 

Besluit: 

Akkoord, RIB aanpassen. 

 

Grondruiling met de Provincie en het Waterschap voor de natuurontwikkeling bij 

Tongelreep, gronden nabij de N69, bij Lage Heide natuur en bij de Schans van Weert. 

 
Voorstel: 

1. In te stemmen met het concept van de "Ruilovereenkomst (onbebouwde) onroerende 

zaak C2204687". 

2. In te stemmen met de verkoop van 3.02.50 hectare evenals aankoop van 4.25.74 

hectare zoals de betreffende gronden in de "Ruilovereenkomst (onbebouwde) 

onroerende zaak C2204687" zijn genoemd, tegen bijbetaling door de gemeente 

Valkenswaard van het resterende saldo van € 3.000,--. 

Besluit: 

Akkoord 

 
Jaarverslag en jaarrekening 2021 (RAADSVOORSTEL) 

 
Voorstel: 

1. In te stemmen met de jaarstukken 2021; 

2. In te stemmen met de aanbieding van de jaarstukken aan de gemeenteraad; 

3. De gemeenteraadraad voor te stellen: 

a) De jaarstukken 2021 vast te stellen 

b) In te stemmen met het voorstel om het positief resultaat 2021 van € 2.301.000,- als 

volgt te bestemmen: 

i) De van het rijk ontvangen coronamiddelen ad € 1.432.000 toe te voegen aan de 

reserve Coronaherstelplan 

ii) de voor coronasteun gereserveerde bedragen van de post Onvoorzien 2020 en 

2021 ad € 150.000 toe te voegen aan de reserve Coronaherstelplan                           

iii) in aanvulling op de reeds verwerkte budgetoverhevelingen een bedrag van              

€ 100.000 t.b.v. mobiliteitsplan via de reserve Afronding activiteiten over te hevelen 

naar 2022 

iv) het resterend voordelig saldo van € 619.000 aan de Algemene reserve toe te 

voegen; 

4. Kennis nemen van de bevindingen van de accountant 

Besluit: 

Akkoord 

 
 
Nota Kaders 2023 (RAADSVOORSTEL) 

 
De gemeenteraad voor te stellen de Nota Kaders 2023 vast te stellen 

 

Besluit: 

Akkoord, rekening houdend met aanpassing in nota kaders. 

 


