
 

    
 
BESLUITENLIJST 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 29 september 2015  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

   
Nr.       

Portefeuillehouder 

Voorstel  

 

1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 september 2015 
 

V De besluitenlijsten vaststellen. 
 

B 
 
 

Met aanpassing van agendapunt 16, conform vastgesteld 

2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.  
 

V  Ter bespreking. 
 

B 
 
 
 

Geen bijzonderheden 

3. B Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

B 
 
 
 

De lijst wordt geactualiseerd 

4. B ---- Stafbureau Gemeentesecretaris 
 
Agenda commissie M d.d. 5 oktober 2015 en de commissie O d.d. 6 oktober 2015. 
 

V Ter kennisname. 
 

B 
 
 
 

Conform 

5. dV 797161 Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / BOR 
 
Carat schenking object "Het Vuur van Jan Baloys" 
 

V De schenking van het object "Het Vuur van Jan Baloys" van de stg. Carat voor de wijk 
Stiphout te accepteren onder voorwaarde dat de bijgevoegde schenkingsovereenkomst  
wordt ondertekend. 
 

B Conform 
 
 
 

6. dV 807781 Dienst Samenleving en Economie/ EC/KC 
 
Verzoek tot deelname kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk 
 

V In te stemmen met het verzoek van VisitBrabant om deel te nemen aan het project 
"kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk". 
 

B 
 

Conform 
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7. dV 808783  Stafbureau Gemeentesecretaris 
 
Vragen van de fractie D66  d.d. 26 augustus 2015  m.b.t. de verkeersveiligheid op de A 270 
 

V De fractie D66 inzake de verkeersveiligheid op de A 270 schriftelijk beantwoorden in de 
vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage. 
 

B Conform. 
 
 
 

8. vB 800192 Bestuur en Veiligheid/VBJZ 
 
Aansprakelijkstelling financiële schade uitvoering Wwb 
 

V Claims afwijzen conform bijgevoegde concept brieven. 
 

B 
 
 

Conform 

9. dV 808842 Stafbureau Gemeentesecretaris 
 
Vragen van de PvdA fractie d.d. 27 augustus 2015 inzake de aanleg van het Flitsfietspad 
Helmond-Eindhoven 
 

V De PvdA fractie berichten in de vorm van een vraag- en antwoord raadsbijlage 
 

B 
 

Conform. 
 
 
 

10. St 782407 Dienst Samenleving en Economie/ EC/KC 
 
Veiligheidsinvestering museum 
 

V 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet 'veiligheidsinvestering 
museum' voor het bedrag van 30.000 euro zoals opgenomen in het IVP 2014-2018, 
programma 5. 

2. De financiële gevolgen te verwerken in collegebegrotingswijziging 212.2015. 
 

B Conform. 
 
 
 

11. Sm 744510 Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / MI 
 
Wijziging mandaatregister onderdelen Milieu en Externe mandaten Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant 
 

V 1. De mandaten verstrekt aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te 
wijzigen conform bijgevoegd overzicht III-K. 

2. De mandaten verstrekt aan het organisatieonderdeel Milieu te wijzigen conform 
bijgevoegd overzicht II-E-9. 

3. De directeur van de ODZOB op de hoogte te brengen van de aanpassingen in het 
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Mandaatregister via bijgevoegde brief. 
 

B Conform. 
 
 
 

12. St 805918 Stedelijke Ontwikkeling en Beheer / GZ 
 
Straatnaamgeving 
 

V Vaststellen de straatnaam Wachtelbeemden in het gebied Brand in Brandevoort zoals 
aangegeven met geel op bijgevoegde tekening  
 

B Conform. 
 
 
 

13. vdZ 811102 Stafbureau Gemeentesecretaris 
 
Vragen d.d. 29 juli 2015 van de SP fractie n.a.v. een artikel in Binnenlands Bestuur over de 
herbeoordeling Wmo 
 

V De vragen van de fractie SP in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage 
beantwoorden. 
 

B Conform. 
 
 
 

14. vdZ 769715 Samenleving en Economie/MOeD                              
 
Raadsinformatiebrief: Uitvoering amendement nota minimabeleid 
 

V 1. De nota van 2015 t/m 2018 uit te voeren conform de eerder aan het college 
voorgelegde nota. 

2. Op grond van het aangenomen amendement van 7 juli 2015 de genoemde 115.000 
euro voor de Super Sociaal en de LETS Ruilwinkel met ingang van 2019 structureel 
opnemen in de begroting. Dekking vindt dan plaats uit het jaarlijks beschikbare 
budget van € 200.000 waarvoor in de nota t/m 2018 voorstellen zijn gedaan.  

3. De raad via bijgesloten Raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van de wijze 
waarop het college uitvoering zal geven aan het betreffende amendement.  

 

B Conform. 
 
 
 

15.  dV 804497 Stedelijke Ontwikkeling en Beheer/BW                  
 
Vestigen fitnessbedrijf Rakthof 6 
 

V Akkoord gaan met verlening van een omgevingsvergunning voor afwijken van 
bestemmingsplan "Rijpelberg"  t.b.v. het vestigen van fitnessbedrijf Basic Fit aan de Rakthof 
6, conform conceptvergunning. 
 

B College besluit in meerderheid conform voorstel 
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16. vB 808571 Samenleving en Economie / WI 
 
Instemmen met aanvullende voorstellen vorming Werkbedrijf Atlant De Peel 
 

V 1.   Instemmen met de aanvullende voorstellen van de Stuurgroep Implementatie die zijn 
verwerkt in bijgevoegde adviesnota 'Bijlagen bij het raadsvoorstel vorming Werkbedrijf 
Atlant De Peel' met uitzondering van het mogelijk loslaten van het solidariteitsprincipe 
en met inachtname van de aanvullingen zoals die door Helmond worden voorgesteld; 

2.   Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep; 
3. De burgemeester toestemming te verlenen ex artikel 1, tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling 
Atlant Groep; 

4. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen ex artikel 1, 
tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen te besluiten tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep tot de Gemeenschappelijke regeling 
Werkbedrijf Atlant-De Peel; 

5. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen ex artikel 1, 
tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen te besluiten tot toetreding van 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo tot de 
(gewijzigde) Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant-De Peel; 

6.    Uw besluit en de adviesnota 'Bijlagen bij het raadsvoorstel vorming Werkbedrijf Atlant 
De Peel', 10-9-2015, ter advisering voor te leggen aan de commissie Bestuur en 
Economie en ter besluitvorming aan de raad volgens de data die vastgelegd zijn in het 
bijgevoegd planningsoverzicht.  

 

B Uitgaande van het uitgangspunt dat het hier een fusie betreft tussen enerzijds AtlantGroep 
en anderzijds de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen, en onder voorbehoud dat 
recht wordt gedaan aan de rol en positie van de medezeggenschaporganen, stemt het 
college in met de voorstellen. 
 
 

17. St 799620 Dienst Samenleving en Economie/ EC/KC         
 
Afrekening subsidie Marketing Activiteitenplan Centrum 2014 Helmond Marketing 
 

V 1. Kennis nemen van de inhoudelijke en financiële verantwoording over de aan 
Helmond Marketing verleende subsidie van € 44.500 voor de uitvoering van (een 
deel van) het Marketing Activiteitenplan Centrum 2014 

2. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde conceptbrief  aan Stichting Helmond 
Marketing 

3. Kennis nemen van het 'Overzicht stand van zaken uitvoering MAP2014' dd 14-04-
2014. 

 

B Conform. 
 
 
 

18. St 799640 Dienst Samenleving en Economie/ EC/KC                          
 
Afrekening subsidie 2014 Stichting Helmond Marketing 
 

V 1. kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag over 2014 van Helmond 
Marketing (brief met bijlagen; kenmerk 1502019); 
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2. met toepassing van de hardheidsclausule (artikel 4.4) Algemene 
Subsidieverordening 2009 (ASV), in afwijking van artikel 3.1 sub 6 van de ASV 
akkoord gaan met de wijze waarop de accountantscontrole heeft plaatsgevonden; 

3. de subsidie voor de uitvoering van het Activiteitenplan 2014 vaststellen op € 
227.233,-; 

4. de subsidie voor de citymarketeer in 2014 (ad € 38.614,-) lager vaststellen op € 
26.644,- en het niet benutte restant van deze subsidie ad € 11.970,- terugvorderen; 

5. de subsidie voor de realisatie van een watertappunt (ad 4.995,-) vast te stellen op 
nihil en deze subsidie terugvorderen;  

6. de subsidie voor de uitvoering van een deel van het Marketing Activiteitenplan 
Centrum 2014 vast te stellen op € 44.500; 

7. instemmen met de inhoud van bijgevoegde conceptbrief met kenmerk 
1502019126SE/EC aan Stichting Helmond Marketing. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

19. B 802742 Hoofdafdeling Bestuur en Veiligheid / BJZ                      
 
Dynamisch Uitvoeringsprogramma  Integrale veiligheid Peelland 2015-2018, editie juli 2015 
 

V Het Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, editie  juli 

2015, bestaande uit de bijgevoegde 6 projectplannen, vast te stellen en uit te voeren en de 

raad hierover met bijgaande raadsinformatiebrief te infomeren.  
 

B 
 
 
 

Conform 

20. vdZ 810033  Samenleving en Economie / MOD 
 
StadsL@b Helmond 
 

V 1. In te stemmen met de ambitie, opdracht en aanpak van de ontwikkeling van het 
Stadslab. 

2. In te stemmen met de verbreding van het Stadslab (niet alleen sociaal domein), 
waarbij de middelen uit het sociaal innovatief fonds bestemd blijven voor initiatieven 
op het sociale domein. 

3. In te stemmen met het vormen van een ontwikkelteam met betrokken en 
enthousiaste Helmonders om het Stadslab vorm te geven. 

4. In te stemmen met de opiniërende bespreking van het StadsLab door de 
Commissie M op 19 oktober (onder voorbehoud van agendabepaling door 
Commissie M). 

 

B 
 
 
 

De portefeuillehouders van het sociaal domein ( 3) hebben het mandaat voor beoordeling 
van projecten c.a.; voor overige conform 

21. Sm 811274 Hoofdafdeling Financiën en Control 
 
2e berap 2015 
 

V 1. Instemmen met bijgevoegde presentatie van de 2e berap 2015 en deze agenderen 
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voor de uitgebreide Commissie Financiën van 7 oktober 2015 via bijgevoegd 
raadsvoorstel en -besluit;  

2. Kennisnemen van de stand van zaken van de gedane toezeggingen bij de 
behandeling van de jaarverantwoording 2014 en de voorjaarsnota 2015; 

3. Kennisnemen van de stand van de post onvoorzien incidenteel; 
4. Kennisnemen van de stand van zaken van de bezuinigingen 2015; 
5. Het overzicht van de toezeggingen, onvoorzien incidenteel en de bezuinigingen 

2015 één week voorafgaand aan de Commissie behandeling beschikbaar stellen 
aan de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief 
 

B 
 
 
 

Onderdelen 2, 3 en 4 kunnen aan de raad worden toegezonden; volgende week definitieve 
bespreking presentatie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


