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Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant 

 
1. Op de Omgevingsdag van 17 juni 2022 in te stemmen met de: 

 

a. Subregionale ontwikkelstrategie A2-gemeenten; 

b. Regionale “Ontwikkelstrategie Zuidoost Brabant: een evenwichtige  

schaalsprong” en bijbehorend afsprakenkader. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

 
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen. 

2. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 ter kennisgeving aan te bieden aan 

de gemeenteraad middels bijgaande raadsinformatiebrief. 

3. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 toe te zenden aan de Inspectie van 

het Onderwijs. 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Gecombineerd evenement Bloemencorso - Valvald'rie 

 
Voorstel: 

 
1. Conform het advies van de Subsidie Advies Commissie (SAC) een extra 

subsidie van € 35.000,- te verlenen aan de Stichting Bloemencorso 

Valkenswaard voor de organisatie van een gecombineerd (gratis) 

Bloemencorso en cultureel festival Valvald'rie in het tweede weekend van 

september 2022. Dekking vanuit de coronamiddelen, vanuit de investeringslijn 

Cultureel Valkenswaard. 

2. Conform het advies van de SAC een extra subsidie van € 15.000,- te verlenen 

aan Stichting De Notenbalk / Theater De Hofnar voor de organisatie van een 

gecombineerd (gratis) Bloemencorso en cultureel festival Valvald'rie in het 

tweede weekend van september 2022. Dekking vanuit de coronamiddelen, 

vanuit de investeringslijn Cultureel Valkenswaard. 

3. Bij de uitwerking van het integrale projectvoorstel cultuur inzake de inzet van 

coronamiddelen dit gecombineerde evenement mee te nemen voor het jaar 

2023, inclusief financiële consequenties. 
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4. Een extra subsidie van € 6.000,- te verlenen aan de Stichting Bloemencorso 

Valkenswaard ter compensatie van gederfde inkomsten bij het corso 2021. 

Dekking vanuit het budget ‘Wijkcoördinatoren LOGW’. 

 

Besluit: 

1 t/m 3: akkoord. 

4. Hierover neemt het college een besluit bij de behandeling van de subsidie-

afrekening 2021. 

 

Raadsagenda juli 2022 

 
1. De geactualiseerde raadsagenda ter kennisgeving aan te nemen; 

2. de raadsagenda inclusief raadsinformatiebrief 'Raadsagenda juli 2022' aan te 

bieden aan het presidium. 

 

Besluit: 

Raadsagenda en RIB aanpassen 

 
Zomerschool VVE 

• € 2.551 subsidie te verlenen voor de zomerschool Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) bij kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Mira. 

• € 2.915 subsidie te verlenen voor de zomerschool VVE bij Peuterdorp 

Valkenswaard. 

• Deze subsidies te dekken uit de OAB middelen. 

Besluit: 

Akkoord 

 

 


