Besluitenlijst
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 15 november 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 8 november 2016.

V De besluitenlijst vaststellen.

B conform.

2. B

Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.
V ter kennisname.
B Conform.

3. B

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

4. St

1255929 Ontwerpbestemmingsplan "Brouwhuis-Stationskwartier - Deltaweg-Rivierensingel".
V Kennisnemen van en instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Brouwhuis-Stationskwartier Deltaweg-Rivierensingel', waarna de wettelijke procedure hiervoor wordt gestart.
B Conform.

5. dV

1232561 Verzoek om nadeelcompensatie van de heer Braamkolk, Houtsdonk-Noord 101 Helmond
V Het verzoek om schadevergoeding overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit afwijzen
B Conform.

6. dL

1255304 Factsheet Sport en Beweging van Helmonders
V

1. De factsheet Sport en Beweging van Helmonders vast te stellen.
2. De factsheet Sport en Beweging van Helmonders ter kennisname aanbieden aan de Raad.

B Conform.

7. St

1241376 Subsidieverzoek Schoenmakers Vastgoed in het kader van Wonen boven Winkels in het
centrum van Helmond ten behoeve van het pand Veestraat 11
V

1. De heer H. Schoenmakers ten behoeve van de realisatie van een woning op de
bovenverdieping van het pand Veestraat 11 te Helmond een subsidie ad €5.000,00
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel
voorlopig toe te kennen onder voorwaarde dat voldaan wordt aan het gestelde in artikel 2.5
van de nadere regels subsidie stedelijke vernieuwing Helmond 2009 en de
werkzaamheden nog niet gestart zijn.
2. De heer Schoenmakers hiervan d.m.v. bijgaande brief in kennis stellen.

B Conform.

8. St

1251504 Bijdrage aan Nieuwjaarsconcert Helmond 2017
V Evenals in de voorgaande jaren 2015 en 2016 de bijdrage ad. 10.000,-- voor 2017 beschikbaar
stellen t.l.v. de post representatie en de afdeling communicatie verzoek een voorstel te doen m.b.t.
uit te nodigen personen.
B Conform.

9. vB

1256236 Aanvragen voorschot BUIG 2016 i.v.m. verhoogde asielinstroom
V

1. Instemmen met aanvraag van een voorschot op de BUIG 2016 i.v.m. verhoogde
asielinstroom
2. Aan u wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd met daarin de overwegingen om het
voorschot wel of niet door te betalen aan Senzer

B Conform.

10. Sm

1256206 bezwaarschrift tegen wijzigen inzamelen oud papier
V Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie bij uw besluit van 19 juli 2016
blijven.
B Conform.

11. dL

1202735 Instemmen met het Programma Onderwijshuisvesting 2017 en overzicht
V

1. Het bekostigingsplafond voor de uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2017
op € 2.188.000,-- vast te stellen en te dekken uit:
a.De voor 2017 beschikbare investeringsruimte onderwijshuisvesting ad € 1.398.000,-b.De voor 2017 beschikbare exploitatieruimte onderwijs
(leerpakketten) ad € 790.000,-2. Het Programma Onderwijshuisvesting 2017 vast te stellen.

B Conform.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

