Concept besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 1 november 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 18 oktober 2016.

V De besluitenlijst vaststellen.

B Conform.

2. B

Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.
V Ter bespreking.
B Er is geen informatie uitgewisseld.

3. B

---- Uitnodigingen
V Ter bespreking lijst van uitnodigingen
B De uitnodigingenlijst is geactualiseerd.

4. B

Raadsagenda vergadering 1 november 2016 en 3 november 2016.
V Ter bespreking.
B Beide raadsvergaderingen zijn voorbesproken.

5.

Programma wijkbezoek Brouwhuis 15 november a.s.
V Ter bespreking.
B Het college heeft met instemming kennisgenomen van het programma.

6. dL

1223314 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk
V Met bijgevoegde RIB de raad te informeren over de huidige stand van zaken harmonisatie
peuterspeelzaalwerk
B Conform.

7. St

1218565 Verzoek om instemming statutenwijziging Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
V Instemmen met de voorgenomen statutenwijziging van de Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
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Voorstel

B Conform.

8. St

1230498 Woon Advies Commissie Helmond
V

1. Kennis te nemen van het verslag 2015 van de WAC;
2. Kennis te nemen van het verslag d.d. 17 oktober 2016 van het bestuurlijk overleg met
wethouder Stienen;
3. De bijdrage 2e helft 2015 en de bijdrage 1e helft 2016 thans betaalbaar te stellen (deze
bijdragen komen ten laste van de post 685060/44605 vhv subsidie vac) tot een totaal
bedrag van € 3.027,50.

B Conform.

9. St

1231788 Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB - Niet DAEB Woningbouwvereniging Bergopwaarts
V

B

10. St

1. Kennis te nemen van het ontwerpvoorstel Scheiding DAEB - Niet DAEB van
woningbouwvereniging Bergopwaarts
2. In te stemmen met de voorgenomen administratieve scheiding
3. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze
Conform.

1220043 gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Helmond - tweede gedeeltelijke
herziening'
V

1. De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Helmond - tweede gedeeltelijke
herziening' gewijzigd vast te stellen conform bijgaand concept raadsvoorstel en –besluit.
2. Het raadsvoorstel voor advies voorleggen aan de Commissie Omgeving.

B Conform.

11. vB

1235405 Raadsinformatiebrief techniekeducatie Helmond
V Akkoord te gaan met bijvoegde raadsinformatiebrief en deze ter informatie door te zetten naar de
gemeenteraad.
B Conform.

12. vB

1186365 Uitkomsten project/traject herkenbaarheid Winkelboulevard Engelseweg
V

1. In te stemmen met uitvoering van het plan project herkenbaarheid Engelseweg. Dit
betekent het volgende:
- Plaatsing uniforme fietsenrekken en zitjes op de Engelseweg.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
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Voorstel
- Uitrol vernieuwde reclamerichtlijnen en daarmee ook de eventuele inzet van
handhavingstraject(en).
- Verstrekken van een eenmalige voucher a € 750,- per ondernemer, voor het aanpassen
van reclame uitingen aan nieuwe richtlijnen.
2. In te stemmen om ondernemers tot 1 maart 2017 de kans te geven om een plan van
aanpak in te dienen voor het resterende budget om de herkenbaarheid van de Engelseweg
te verbeteren.

B Conform.

13. B

1233108 Bibob Vastgoed
V

1. De Beleidsregel Vastgoed Helmond 2016 vast te stellen.
2. De gemeenteraad over deze beleidsregel te informeren via bijgevoegde
Raadsinformatiebrief en de pers via een, op basis van deze RIB, op te stellen persbericht.
3. De directie opdracht te geven de implementatie van deze beleidsregel in de organisatie te
organiseren via een speciaal daarvoor bedoelde werkgroep.

B Conform.

1235644 Jaarverslag Welstandscommissie 2015.

14. dV

V In te stemmen met de aanbieding van het Jaarverslag Welstandscommissie 2015 aan de leden
van de Gemeenteraad
B Conform.

15. vdZ

1226054 Wijziging financieringsvorm huishoudelijke ondersteuning gasten Valkenhaeghe
V

1. akkoord te gaan met het voorstel om de financieringsvorm van de huishoudelijke
ondersteuning (HO) in het hospice Valkenhaeghe (van het St. Annaklooster) te wijzigen
van individuele indicatiestelling en facturatie aan cliënten/gasten naar subsidieverstrekking
aan de organisatie St. Annaklooster;
2. in 2017 aan St. Annaklooster voor deze HO een subsidie beschikbaar te stellen van
maximaal €62.858 met dekking uit de post Individuele voorzieningen Wmo en daarvan
€15.714 te factureren bij de Peelgemeenten Asten, Deurne, Laarbeek en Someren
(waarbij de bijdrage van Helmond €47.144 bedraagt en Gemert-Bakel niet bijdraagt
aangezien ze een eigen hospice hebben). Deze maximale subsidie in 2018 vast te stellen
op basis van de resultaten (gebruik en feitelijke kosten);
3. voor 2018 en 2019 eveneens via subsidie (maximaal €47.144 voor Helmond) deze kosten
te dekken, waarbij eind 2017 op basis van de actuele resultaten het precieze bedrag voor
2018 wordt vastgesteld (idem voor 2019).

B Conform.
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16. dV

Voorstel

1211103 Uitvoering raadsmotie nadeelcompensatie infrastructurele projecten
V

1. De keuze voor de instelling van een externe commissie nadeelcompensatieclaims is op dit
tijdstip te prematuur.
2. Het verdient aanbeveling (nog even) op de oude voet voort te gaan waarbij het college zich
verplicht jaarlijks een rapportage aan de gemeenteraad te sturen van het aantal
ingediende en afgehandelde claims voor nadeelcompensatie.
3. Uiterlijk per 1-1-2019 kan bezien worden of de bestaande praktijk aanpassing behoeft. Op
die datum treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.
4. De bijgevoegde notitie ter oriëntatie toe te sturen aan de raadscommissie Ruimtelijk Fysiek

B In principe wordt de voorgestelde lijn gevolgd.

17. vB

1230980 Contrair advies op bezwaarschrift mevrouw A.J.J. van Zanten
V Het standpunt zoals geformuleerd in het verweerschrift in stand te houden en het bezwaarschrift
inzake mevrouw A.J.J. van Zanten, contrair aan het advies van de bezwaarschriftencommissie,
ongegrond te verklaren.
B Conform; de bezwaarschriftencommissie in kennis stellen van het besluit van het college.

18. St

1232509 Gebruik rubberen korrels kunstgrasvelden
V De fractie D66 berichten in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage.
B Conform.

19. Sm

1231933 Ruilovereenkomst Parc Valere - De Princier met Compaen
V In te stemmen met het aangaan van de “Ruilovereenkomst Parc Valere - De Princier” met
Woningbouwvereniging Compaen.
B Conform.

20. B

1242945 3e wijziging Verordening raadscommissies Helmond 2014 en 6e wijziging Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Helmond 2011
V Kennis te nemen van het voorliggende raadsvoorstel voor 3e wijziging Verordening
raadscommissies Helmond 2014 en 6e wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad Helmond 2011
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
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B Conform..

21. B

1081056 Gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders
V

1. Akkoord gaan met de inhoud van de geactualiseerde gedragscode integriteit voor het
college van burgemeester en wethouders
2. De Raad, gehoord de commissie van BE, de geactualiseerde gedragscode integriteit voor
het college van burgemeester en wethouders te laten vaststellen.
3. Kennis te nemen van de gedragscode gemeenteraad Helmond 2016 en het gentle
agreement

B Conform.

22. vdZ

1240560 Gemeentelijke bijdrage op premie collectieve aanvullende zorgverzekering
V In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage op de premie voor de collectieve
aanvullende zorgverzekering voor inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende
bijstandsnorm, met € 6,- per maand per verzekerde voor de collectieve aanvullende verzekering
‘extra’ en met € 5,67 voor de collectieve aanvullende verzekering ‘extra uitgebreid’, waarmee:
a. de gemeentelijke bijdrage op de collectieve aanvullende verzekering ‘extra’ wordt
vastgesteld op € 21,- per maand per verzekerde;
b. de gemeentelijke bijdrage op de collectieve aanvullende verzekering ‘extra uitgebreid’
wordt vastgesteld op € 29,- per maand per verzekerde.
c. de gemeenteraad middels bijgevoegde RIB hierover te informeren.
B Conform; In de RIB vermelden dat de kosten gedekt kunnen worden binnen bestaande budgetten.

23. Sm

1245659 Aanpassingen begroting 2017
V

1. Ten behoeve van het voorbereidingsbudget voor ontwikkeling De Braak € 0,1 mln.
onttrekken vanuit reserve uitvoering strategische agenda.
2. De opbrengsten én de lasten van het product Afvalstoffenheffing verlagen met € 0,9 mln.
3. De Raad voorstellen akkoord te gaan met de bovenstaande wijziging van de begroting
2017

B Conform.

24. vB

1248189 Raadsinformatiebrieven programmering bedrijventerreinen naar aanleiding van de
regionale raadsinformatiebijeenkomst 2 november
V

1. Met terugwerkende kracht instemmen met de reeds verzonden raadsinformatiebrief 083
inclusief bijlage
2. Instemmen met de toelichtende raadsinformatiebrief, te verzenden op donderdag 3
november 2016

B Conform.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
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25. dL

Voorstel
1248256 Beantwoording vragen van de PvdA-factie over geitenhouderij in de gemeente GemertBakel.

V Instemmen met de raadsinformatiebrief betreffende de beantwoording van de vragen van de PvdA.
B

1. De raad middels een raadsinformatiebrief informeren over de Q-koorts en andere uitbraken
en de vragen van de P.v.d.A fractie beantwoorden in de vorm van een vraag-en antwoord
raadsbijlage.
2. Een afschrift van deze documenten naar het college van de gemeente Gemert-Bakel
sturen.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

