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Vergadering van burgemeester en wethouders 
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 Algemeen 

 
1.                             Straatnaamgeving 

1. wijzigen straatnaam gedeelte De Rijt onder de Scheldestraat in Witrijt 
2. straatnaam Egelpad voor het fietspad tussen Molenstraat en Egelstraat vastgesteld 
3. aanhouden het verzoek om een straatnaam te vernoemen naar Janus de Gouw 
4. de vereniging Esperanto Nederland mededelen dat er nog geen geschikte locatie is voor 

het vernoemen van Zamenhof of Esperanto 
5. de tegemoetkoming in de kosten bij een adreswijziging verhogen. 

 
2. Benoeming oproepkrachten buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand 

1. mevrouw G.H.L. Kisters-Quaedflieg en mevr. M.J.A.B. Willemsen als oproepkracht 
benoemen vanaf 15 april 2008 tot 14 april 2010. 

2. een vergoeding van € 66,47 bruto toekennen voor het verrichten van zaterdaghuwelijken 
aan mevr. Kisters, mevr. Willemsen en mevr. Goedhart. 

 
3. Resultaten Benchmark uitvoering WOZ van de Waarderingskamer 

Kennisgenomen van de conclusies zoals opgenomen in de notitie “WOZ-kosten Helmond 2006” . 
 

4. Beleidsregels Wet werk en bijstand 
1. ingestemd met wijziging van de richtlijnen B088 stookkosten, 096 bewassing en 

kledingslijtage, B101 duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten, B078 kosten 
rechtsbijstand, BG075 uitvaartkosten, B084 baby-uitzet, B028 reservering uitvaartkosten bij 
vermogensvaststelling, B059 beleid inzake bijstandsverlening aan daklozen 

2. ingestemd met de invulling van de richtlijnen met de nrs. B160 eigenrisico, B161 overschot 
aan SVB. 

 
5. Evaluatie project PlusPunt 

1. de notitie Evaluatie project PlusPunt voor kennisgeving aangenomen 
2. de inhoud van de notitie betrekken bij het armoedebeleid. 

 
6. Aanvraag subsidie vernieuwen kozijnen en deuren speeltuin Helmond-west 

Een eenmalige subsidie van maximaal € 6.500,-- (incl. btw) beschikbaar stellen onder voorwaarde 
dat de speeltuin de uiteindelijke rekening(en) overlegt en zelf het schilderwerk verzorgt. De kosten 
t.l.v. het budget jeugd-en jongeren accommodaties brengen. 
 

7. Vrijwilligerspenning 
De vrijwilligerspenning toekennen en wethouder Boetzkes verzoeken deze uit te reiken. 
 

8. Benoemingen 
1. mevr. M. Verhoeven-Timmermans en mevr. J.W.H.M. van den Bos-Valk benoemen als 

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken voor 
de duur dat zij bij de stadswinkel van de gemeente Helmond in dienst zijn 

2. de heer H.J.A.M. van Heeswijk als oproepkracht benoemen tot 14 april 2010. 
 

  
  

 Portefeuille Burgemeester 
 

9. Citymarketing voor centrumsteden 
Ingestemd met de inhoud van de deelrapportage en samenvatting stand van zaken tot maart 2008. 
 



  
10. Project toezicht en handhaving Helmond-west 

1. akkoord met intensivering van de inzet van de SSH voor Helmond West 
2. voor de kosten van deze intensivering een extra subsidie aan SSH verstrekken van € 

59.850,-- 
3. deze subsidie dekken uit post onvoorzien incidenteel 
4. de extra inzet per  1 april 2008 effectueren 
5. de gemeenteraad een voorstel doen, gehoord de commissie MOE. 

 
  

                                Portefeuille Middelen en Cultuur 
 

                         11. Intrekken en opnieuw vaststellen beleidsregel braderieën 
1. de beleidsregel braderieën Helmond 2008 voor geheel Helmond vastgesteld met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. 
2. de beleidsregel braderieën Helmond 2007 ingetrokken 
3. geen braderieën meer plaats laten vinden binnen het centrumgebied. 
4. voor de lopende aanvragen de organisatoren van dit besluit op de hoogte stellen. 
 

  
 Portefeuille Stedelijk Beheer, Verkeer en Milieu 

 
12. Intentieverklaring Klimaatbeleid 

Ingestemd wordt met het voornemen om op 7 april a.s. de intentieverklaring samen met de andere 
SRE gemeenten te ondertekenen. 
 

13. Brabants Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 
1. kennisgenomen van het voornemen van de provincie om en Brabants 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vast te stellen 
2. akkoord met het opnemen van de luchtkwaliteitsmaatregelen van de gemeente Helmond in 

het BSL 
3. akkoord met het opnemen van de Helmondse ontwikkelingen die in betekenende mate 

bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit in het BSL 
4. akkoord met de voorlopige toekenning van € 2 miljoen rijksbudget aan de gemeente 

Helmond vanuit het nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op basis van co-
financiering. Het rijksbudget wordt ingezet voor cofinancieren van de maatregelen uit het 
Helmondse luchtkwaliteitsplan 

5. de verplichtingen die samenhangen met de uitvoering van het BSL vastleggen in de 
meerjarenbegroting 

6. bovenstaande standpunten kenbaar maken aan de provincie Noord-Brabant 
7. de commissie RF middels een presentatie informeren  

 
  
 Portefeuille Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport 

 
14. Onderzoek naar multifunctioneel gebruik accommodatie Sportpark De Beemd 

1. het college voor de zomervakantie adviseren inzake de haalbaarheid van een 
multifunctionele accommodatie zowel inhoudelijk, financieel als procedureel 

2. het huidige traject inzake Orion ( voorbereidingsprocedure in het kader van art 19.1. WRO ) 
voort te zetten zodat geen vertraging wordt opgelopen. 

3. naar aanleiding van de rapportage van de werkgroep zal een definitief standpunt 
ingenomen worden. 

 
  
 Portefeuille Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling 

 
15. Beleidsnota Armoedebeleid “Armoede Gevangen’ 2008-2011 

Richting wordt gegeven aan de bijstelling van het voorstel armoedebeleid en een definitieve versie 
aan het college voorleggen. 
 

16. Tijdelijke formatieuitbreiding afdeling Economie en Arbeidsmarkt 
1. ingestemd om de formatie van de afdeling E en A voor de duur van 3 jaar uit te breiden 

met 1 fte beleidsadviseur BLD-003 
2. de jaarlijkse kosten hiervan ad. € 113.000,-- voor 2008 te dekken uit de economische 

pijlerreserve en voor 2009 en 2010 uit de beschikbare middelen“ automotive ontwikkeling”. 
3. de gemeenteraad een voorstel doen, gehoord de commissie MOE. 



  
 
 

  
                         Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken 

 
17. Naamgeving gebied derde fase herstructurering Binnenstad. 

Besloten wordt de naam Weverspoort te hanteren als naam voor de derde fase herstructurering 
Binnenstad. 
 

18. Verkoop grond met opstallen 
Aan Fermax BV te Helmond ca 44 m2 grond verkopen  
 

19. Verkoop grond 
Een strook grond van ca 317 m2 gelegen aan de Heeklaan verkopen  aan Beleggings- 
maatschappij J Kroon BV  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 


