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• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Inspreken over de gemeentebegroting 2020

De gemeenteraad heeft dinsdag 24 september de Programmabegroting 2020 
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend 
jaar wel en niet wordt uitgegeven. Inwoners, organisaties en instellingen uit 
Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden 
die in de Programmabegroting staan. Dit kunnen zij doen voorafgaand aan 
de bespreking van de begroting bij de commissievergaderingen van 29 en 30 
oktober. 

Bespreking in commissies
De begroting wordt eerst besproken in de twee adviescommissies. Op 29 oktober 
vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en handhaving, 
Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur en organisatie. 
Op 30 oktober is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden de 
programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid en werkgelegenheid, 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en 
mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu besproken.
Beide vergaderingen beginnen om 18.30 uur in de raadzaal en duren tot ongeveer 
22.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties 
en instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat inwoners vinden van 
de plannen voor aankomend jaar. Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee 
commissievergaderingen (afhankelijk van het onderwerp, zie hierboven). 
Wilt u inspreken, stuur dan een mail naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin uw 
naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt 
inspreken en op welke dag. U krijgt dan vijf minuten spreektijd aan het begin van 
de commissievergadering (om 18.30 uur). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 
25 oktober 16.00 uur

Inhoudelijke behandeling
Na de commissievergaderingen stelt de gemeenteraad op 5 november de 
begroting vast. Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen 
vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven antwoord op 
de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot stemt de raad 
of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd worden. Deze 
vergadering begint om 16.30 uur in de raadzaal. Inwoners zijn hierbij eveneens 
van harte welkom. De vergadering kunt u ook online volgen via 
https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Op deze pagina vindt u de inkomsten en uitgaven voor 2020. De volledige 
programmabegroting staat op www.helmond/bestuur.

Raadsvergadering
22 oktober 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 oktober aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.00 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht 
van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Meerjarenbegroting Senzer – Zienswijze
• Helmond, veelzijdige evenementenstad: strategisch/uitvoeringskader 
 evenementen
• Herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

€
Inkomsten Waar komt het vandaan?

+€ 238 miljoen
inkomsten uit het Rijk

€ 102,9 miljoen
inkomsten binnen de gemeente

€ Gemeentefonds  €  191,6 miljoen

Specifieke uitkeringen €  46,4 miljoen

Lokale heffingen  € 56,5 miljoen

Parkeergelden  €  3,5 miljoen

OZB   €  22,6 miljoen

Afvalstoffenheffing €  11,7 miljoen

Overige belastingen 
(o.a. toeristen- en   €  5,3 miljoen
hondenbelasting)  

Leges   €  4,1 miljoen

Rioolheffing  €  9,3 miljoen

Andere
inkomstenbronnen € 46,4 miljoen

Grondopbrengsten €  29,5 miljoen

Reserves   €  9,2 miljoen

Huren en pachten  €  7,7 miljoen
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Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

Afvalstoffenheffing €  213,12

Rioolheffing  €  201,72

Hondenbelasting  €  62,16
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€
Waar gaat het naar toe?  Uitgaven

€ 340,9 miljoen

Veiligheid en handhaving €  7,6 miljoen

Werk en inkomen  €  78,9 miljoen

Zorg en welzijn  €  59,6 miljoen

Jeugd en onderwijs €  48,6 miljoen

Cultuur, toerisme en  €  12,7 miljoen

recreatie

Sport en bewegen  €  5,8 miljoen

Economisch beleid en €  4,8 miljoen

werkgelegenheid
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De begroting van de gemeente Helmond geeft een beeld van de 
inkomsten en uitgaven. Zo is inzichtelijk waar de inkomsten 
vandaan komen en waar we deze aan uitgeven. Hiervoor wordt 
het geld verdeeld over de 13 beleidsprogramma’s en de Algemene 
dekkingsmiddelen. Deze 14 onderdelen worden toegelicht in 
hoofdstuk 3 van de begroting, waar per programma wordt 
ingegaan op wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en 
wat het mag kosten.

Ruimtelijke ordening €  36,6 miljoen

en volkshuisvesting

Stedelijke vernieuwing €  2,6 miljoen

Verkeer en mobiliteit €  2,7 miljoen

Openbare ruimte en €  16,6 miljoen

natuurbescherming

Milieu   €  18,8 miljoen

Bestuur en organisatie €  11,8 miljoen

Algemene dekkings- €  33,8 miljoen

middelen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Wilt u energiezuiniger wonen?

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Advies over duurzame maatregelen voor uw woning 
Wilt u liever eerst meer informatie inwinnen over de energiebesparende 
maatregelen die u kan nemen? Dan kunt u een van de gratis informatieavonden 
bezoeken van het Energiehuis Helmond. Bijvoorbeeld de thema-avond over 
‘leer je woning kennen’ (dinsdag 29 oktober), de warmtepomp (maandag 11 
november) of zonnepanelen op je woning (donderdag 21 november). 
Wilt u zich aanmelden voor een van de informatieavonden? 
Ga dan naar www.energiehuishelmond.nl. 

Aanvragen van de duurzaamheidslening 
Het energiezuinig maken van uw woning is een investering. Om u daarin 
tegemoet te komen is er de duurzaamheidslening. Een lening tegen gunstige 
voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw 
woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-. 
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening.

Cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ 

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel 
mensen komen weleens in aanraking met psychische problematiek. Vaak weet 
men helaas niet hoe je hier goed mee om kan gaan. Tijdens de gratis cursus 
‘Eerste hulp bij psychische problemen’’ ontvangt u allerlei nuttige informatie 
over dit onderwerp en leert u verschillende vaardigheden aan. 

Wie:  voor iedere professional en inwoner van Helmond. 
Wanneer:  er vinden in totaal zeven cursussen plaats in de periode november 
 2019 t/m maart 2020. Ze vinden plaats in Helmond Noord, 
 Binnenstad, Helmond-Oost en Helmond-West. 
 Kijk voor alle specifieke cursusdata op www.mhfa.nl/helmond.   
Waar:  diverse wijkhuizen in Helmond.
Kosten:  Gratis. 

Meer informatie of aanmelden
Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar 
www.mhfa.nl/helmond. 

Bekendmakingen

Rectificatie: Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Aydogan Service Nuenen        Kastmolen 20 Het starten van een garagebedrijf

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gasthuisstraat 83 04-10-2019 vergroten woning OLO 4494595

Geeneind 12 04-10-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4461063

Hof Bruheze 16 03-10-2019 renovatie 5 appartementen,  OLO 4630573

  oprichten 4 appartementen 

Vossenbeemd 11 03-10-2019 oprichten kantoor (wijziging) OLO 4691823

Gerwenseweg 62 01-10-2019 wijzigen bouwvergunning (overstek) OLO 4688461

Uiverlaan 69 03-10-2019 vergroten woning OLO 4691661

Stokbeemden 19 06-10-2019 oprichten garage OLO 4697099

Bezemheide 8 08-10-2019 aanleggen inrit OLO 4700797

Havenweg 8 - Havenweg 8-14 02-10-2019 plaatsen overkapping 2019-X1192

Abendonk 16 08-10-2019 oprichten woning (wijziging) OLO 4702119

Tolpost 7 08-10-2019 transformatie pand OLO 4702849

Markeschoor 1 04-10-2019 plaatsen tijdelijk gebouw OLO 4695693

Hof Bruheze 413 09-10-2019 oprichten carport OLO 4704003

Hof Bruheze 413 09-10-2019 vergroten garage OLO 4700787

 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kruipheide 3 03-10-2019 oprichten woning OLO 4371703

de Waart 64 03-10-2019 plaatsen veranda en schuifdeur 2019-X0857

Kloosterstraat 38 03-10-2019 plaatsen tuinmuur OLO 4666343

Vuurvlinder 2 03-10-2019 plaatsen overkapping OLO 4682455

Laagveld 35 04-10-2019 vergroten woning OLO 4569337

Schootense Dreef 33 04-10-2019 oprichten kantoorpand  OLO 4614153

  (wijzigen eerder verleende 

  omgevingsvergunning 2018-X0586) 

Ermgardhoek 19 04-10-2019 oprichten woning maken uitweg OLO 4344621

Coolendonk 6-18 07-10-2019 aanvraag dakkapel (optie) OLO 4645725

Ermgardhoek 25 08-10-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4439545

Vlierdense Bosdijk 11 09-10-2019 vergroten woning OLO 4595795

Mierlo-Hout 10-10-2019 plaatsen 10 tijdelijke  OLO 4664935

  informatieborden

 

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hazenwinkel kavel HZ30 16-08-2019 oprichten woning, aanleggen uitweg OLO 4397225

Kanaaldijk N.O. 82 16-08-2019 sloop EDAH gebouw (monument) OLO 4602221

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rakthof 1A 09-10-2019 wijziging gebruik OLO 4409651

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders 

bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Spring, de Bundertjes Basstraat 208 105319922 04-10-2019 sluiting locatie

(BSO) Helmond

Spring, KDV Westwijzer Cortenbachstraat 70 141724365 01-11-2019 sluiting locatie

 Helmond 

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 16 oktober 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.



• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt


