Besluitenlijst
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 11 oktober 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016.

V De besluitenlijst vaststellen.
B Conform.

2. B

Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.
V Ter bespreking.
B Peelnetwerk
Het Peelnetwerk stopt per 1 januari 2017 functioneel waarna een half jaar in acht wordt genomen
voor de afbouwfase. Naar aanleiding van dit besluit zal in Peelverband bestuurlijk nagedacht
worden over de toekomst.

3. B

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

4. B

--- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016 , commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie
financien d.d. 20 oktober 2016.
V Ter bespreking
B Conform.

5. vdZ

1205331 Bezwaarschrift tegen beëindiging van zijn schuldhulpverleningstraject
V

1. Het bestreden besluit in stand te laten
2. Het advies van de commissie te volgen
3. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren

B Conform.

6. dV

1163045 Gladheidbestrijding op de openbare weg 2016-2017
V Instemmen met de (herziene) strooiroutes Helmond 2016-2017
B Conform.

7. dL

1212536 Vergadering Algemeen Bestuur GGD BZO d.d. 12-10-2016
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel
Portefeuillehouder
V
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
GGD BZO d.d. 12 oktober 2016
2. Kennis te nemen van de memo met daarin de ambtelijk advisering t.b.v. van de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD BZO d.d. 12 oktober 2016.
B Conform.

8. Sm

1179248 bezwaarschrift tegen besluit betreffende geluidssaneringsproject
V Bij uw besluit van 23 mei 2016 blijven overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie
B Conform.

9. vdZ

1202356 Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2017
V

1. in te stemmen met subsidieverleningen van in totaal €20.079.373 door middel van het
Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2017 (professionele en
vrijwilligersorganisaties);
2. in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule voor een aantal te laat
ingediende subsidieaanvragen, te weten Handboogsport Recht door Zee, BCO
Onderwijsadvies, Praktijkschool Helmond, Silvester Bernadette en Super Sociaal;
3. het Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2017 ter kennisname toe te sturen
aan de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B Conform.

10. St

1203905 Procedure prestatieafspraken woningcorporaties
V Kennisnemen van de procedure inzake de prestatieafspraken woningcorporaties

B Conform.

11. St

1204296 Bezwaar van de Stichting Lambertushof tegen beëindigen subsidie
V

1.
2.
3.

Het bestreden besluit in stand laten.
Het advies van de bezwarencommissie overnemen.
De jaarlijkse subsidie voor het inrichten van poëziezuilen op de
Lambertushof volgend jaar te beëindigen.

B Conform.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
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12. Sm
V

B

13. Sm

Voorstel
1211529 City Deal – WoonConnect
1. Kennis te nemen van de definitieve tekst van de City Deal Naar een digitale
Woonomgeving, waaronder ook het project WoonConnect valt.
2. Wethouder Smeulders te mandateren deze overeenkomst namens het college te
ondertekenen
Conform.

1215100 Belastingverordeningen en tarieven 2017
V

1. In te stemmen met de 'Belastingverordeningen en tarieven 2017'
2. De 'Belastingverordeningen en tarieven 2017' ter besluitvorming aanbieden aan de Raad.

B Conform.

14. Sm

1214851 Financiële verordening 2017 en Nota Investeringsbeleid 2017
V

1. In te stemmen met de 'Financiële verordening gemeente Helmond 2017';
2. In te stemmen met de 'Nota Investeringsbeleid 2017';
3. De 'Financiële verordening gemeente Helmond 2017' en de 'Nota Investeringsbeleid 2017'
ter besluitvorming aan de Raad aanbieden.

B Conform.

15. S

1202327 Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4 Gemeenschappelijke Regelingen
V De gemeenteraad te informeren met bijgevoegd raadsinformatiebrief over de harmonisatie van de
P&C documenten van de 4 Gemeenschappelijke Regelingen, Metropoolregio Eindhoven,
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
B Conform.

16. dV

1198974 Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning rookkanaal
V In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie bij uw besluit tot verlening van een
omgevingsvergunning blijven.
B Conform.

17. dV

1199057 Bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor afvoer houtkachel
V In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie bij uw besluit tot verlening van een
omgevingsvergunning blijven.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel

B Conform.

18. St

1206980 Verzoek van de Monumenten Werkgroep Helmond om het aan Kromme Steenweg
gelegen deel van de voormalige Mariaschool aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.
V

1. het pand Kromme Steenweg 31 (kop Mariaschool) niet aan te wijzen als gemeentelijk
monument,
2. de gemeenteraad gelijktijdig te informeren over dit besluit en uw (separaat te
nemen) besluit over de toekomst van de kop Mariaschool (instandhouding dan wel sloop),
3. de Monumenten Werkgroep Helmond (indiener van het verzoek tot aanwijzing) in kennis
stellen van beide besluiten.

B Conform.

19. dV

1201214 Onderzoek ongelijkvloerse spoorkruising Mierloseweg/ Hoofdstraat
V

1. De raad voor te stellen af te zien van (verder onderzoek naar) het ongelijkvloers
maken van de spoorwegovergang Mierloseweg/Hoofdstraat
2. In te stemmen met het uitwerken van een subsidieaanvraag in het kader van het Landelijk
Verbeterprogramma Overwegen

B Conform.

20. dV

1213052 NRD N279 Veghel –Asten
V

1. Kennisnemen van de inhoud van het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
N279 Veghel –Asten (verder te noemen NRD N279 Veghel –Asten) van september 2016;
2. Instemmen met bijgevoegde concept zienswijze op de NRD N279 Veghel – Asten.
3. Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief

B Conform.

21. vB

1169454 Presentatie 'Hoogwaardig handhaven' door Senzer ten behoeve van de commissie
Bestuur en Economie op 13-10-2016
V Instemmen met bijgevoegde presentatie 'Hoogwaardig Handhaven' in de commissie Bestuur en
Economie van 13 oktober door een medewerker van Senzer (voorheen WADP).
B Conform.

22. St

1209642 concept-programma Kunst en Cultuur 2017
V Bijgaand concept-programma Kunst en Cultuur 2017 vast te stellen onder voorbehoud van
goedkeuring van de begroting 2017.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel

B Conform.

23. St

1134559 De Cacaofabriek; subsidie-afrekening 2014 - 2015 / subsidietoekenning 2016.
V

1. Kennis te nemen van het “Activiteitenplan 2016” en de “Begroting 2016” van de Stichting
De Nederlandsche Cacaofabriek en voor 2016 een maximaal gemeentelijk
exploitatiesubsidie toe te kennen van € 521.583,= en een huurbijdrage van € 385.039,=
(en daartoe collegewijziging 207-2016 vast te stellen om de subsidiebudgetten van het
kunstenaarsinitiatief en de Cacaofabriek samen te voegen).
2. Kennis te nemen van de “Afrekening 2014” en de “Afrekening 2015 over de periode januari
tot en met juni ” van de Stichting DE nederlandsche CACAOFABRIEK (kunstinitiatief) en:
- het definitieve exploitatiesubsidie 2014 vast te stellen op € € 13.100,=, de bijdrage voor
een
tijdelijke beroepskracht op € 30.450,= en de huurbijdrage voor dat jaar op €
30.675,=, en
- het definitieve exploitatiesubsidie 2015 vast te stellen op € 6.646,= en de bijdrage in de
huur voor dat jaar op € 20.654,=.
3. Kennis te nemen van de “Jaarrekening 2015” van de Stichting De Nederlandsche
Cacaofabriek en het definitieve exploitatiesubsidie 2015 vast te stellen op € 622.643,= en
de huurbijdrage 2015 op € 361.328,=.
4. In te stemmen om voor het jaar 2015 genoegen te nemen met een
samenstellingsverklaring van de accountant in plaats van een goedkeurende
accountantsverklaring (voor de toekomst wordt voorgesteld, in samenspraak met het
bestuur van de stichting, afspraken te maken over welke vorm van verantwoording
redelijkerwijs haalbaar is en voldoende zekerheid geeft over de besteding van het subsidie
en de rechtmatigheid van de uitgaven).
5. Het bestuur van de stichting De Nederlandsche Cacaofabriek, conform eerdere toezegging
aan de gemeenteraad, in de gelegenheid te stellen in de commissie Omgeving (mogelijk
op locatie) een toelichting te verzorgen over de actuele gang van zaken.

B Conform.

24. dL

1203019 Subsidie aanvraag project Ready to Rock
V In te stemmen met:
1. het eenmalig verstrekken van een financiële bijdrage voor Ready to Rock van € 10.768,voor schooljaar 2016/2017
2. een besluit over eventuele subsidiering van de twee volgende edities in een later stadium
plaats te laten vinden, afhankelijk van planvorming en evaluatie van de komende editie.
3. dekking plaats te laten vinden binnen het sociaal domein (programma sociale stad), vanuit
programma 4
B Conform.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

