Besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 20 december 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 december 2016 .

V De besluitenlijst vaststellen.

B Conform.

2. B

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

3. dL

1318336 Verzoeken op grond van het Landelijk Register Kinderopvang van Stichting
Peuterspeelzalen Spring
V

1. De beschikking "uitschrijving Spring psz Toverhoed" accorderen
2. De beschikking "uitbreiding kindplaatsen KDV Spring, kdv Toverhoed" accorderen

B Conform.

4. vB

1195759 Toekennen subsidie Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO HelmondPeelland inzake ESF J1: Actie Jeugd
V

1. Het beschikbaar stellen van een subsidie van € 64.346,10 aan het Samenwerkingsverband
passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland in 2016 inzake ESF J1: Actie Jeugd;
2. Het bekostigen van deze subsidie uit de bijdrage van € 717.458 die wij hebben ontvangen
uit het ESF J1: Actie Jeugd;
3. Het toezenden van bijgevoegde beschikking, na uw besluit, aan het
Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland;

B Conform.

5. Sm

1289977 intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in Brandevoort
V

1. De aanwijzing op de percelen gelegen te Helmond (Brandevoort) aan de
Broekstraat, welke op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer 16.0183 en
op de lijst van percelen zijn aangegeven in te trekken. Een en ander op grond van artikel 8
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg).
2. De aanwijzing van het gemeentelijke voorkeursrecht van de betreffende percelen door te
halen in het register van het Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken (Wkpb).

B Conform.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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6. dV

Voorstel

1315827 Programma Onderhoud Wegen 2017 (POW 2017)
V

1. Instemmen met het Programma Onderhoud Wegen 2017
2. Het Programma Onderhoud Wegen ter kennis brengen van de commissie Omgeving.

B Conform.

7. vdZ

1284156 Intrekken richtlijnen medische kosten
V In te stemmen met het intrekken van de richtlijnen B073, B074, B151, B152, B153, B154 en
B155, aangaande bijzondere bijstand voor medische kosten.
B Conform.

8. Sm

1274868 Vaststellen Hersteltarieven 2017
V

1. de tarieven voor het herstellen van bestrating en groenvoorziening voor 2017 conform de
bijlage vast te stellen
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2017 door middel van
bekendmaking in het Gemeenteblad
3. intrekken Tarievenblad 2016

B Conform.

9. St

1289476 Subsidie Kunstkwartier 2017
V In te stemmen met het voor 2017 verstrekken van een exploitatie subsidie van € 1.654.612,- aan
Stg. Kunstkwartier (waarvan € 158.727, voor cultuuronderwijs op de basisscholen tbv
CultuurContact) voor het verrichten van de kerntaken van de instelling.
B Conform.

10. St

1317846 Subsidie stichting Bibliotheek Helmond Peel 2017
V

Voorgesteld wordt aan het bestuur van stichting Bibliotheek Helmond Peel voor 2017 een subsidie
te verlenen van € 2.204.085,-.

B Conform.

11. dL

1322882 Uitvoering van de motie gratis bibliotheekpassen in strijd tegen laaggeletterdheid
V

1. het verstrekken van gratis bibliotheekpassen aan mensen met een inkomensverklaring en
aan mensen die een taalcursus volgen in het kader van de aanpak laaggeletterdheid
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel
2. de kosten hiervan te delen met de bibliotheek
3. dit te dekken uit de nog niet ingezette transformatiemiddelen Sociaal Domein die in 2016
zijn gereserveerd voor de aanpak van laaggeletterdheid. Op basis van de evaluatie in 2017
zal een voorstel volgen met structurele dekking.
4. het informeren van de raad over de uitvoering van dit voorstel middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

B Conform.

12. dV

1322644 Burgerinitiatief Haaglaan en omgeving Helmond West
V Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief inzake het burgerinitiatief betreffende verkeers- en
geluidshinder aan de Haaglaan e.o.
B Conform.

13. dV

1323012 Nadeelcompensatie
V Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen.
B Conform.

14. vB

1317025 Bezwaar tegen het opleggen van een boete van €250,- op grond van de Participatiewet
(Pw)
V

1. het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen
2. het bestreden besluit te herroepen. De boete komt te vervallen.

B Conform.

15. dL

1322447 Deelovereenkomsten jeugdhulpaanbieders
V

1. Instemmen met het voorstel voor wijziging van de overeenkomsten jeugdhulp
a. Instemmen met de inhoudelijke wijzigingen;
b. Instemmen met een overgangstermijn voor de inzet van Verbinder en
Zittingsvertegenwoordiger;
c. Instemmen met een tariefverhoging van 1,54% (indexering) voor alle producten;
d. Instemmen met verlenging van de overeenkomst Jeugd- en Gezinswerk met één jaar (tot
1-1-2018).
2. De burgemeester te verzoeken om Wethouder de Leeuw te machtigen namens het college
van Helmond de 3 bijgevoegde overeenkomsten te ondertekenen.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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B Conform.

16. B

1325209 Vragen d.d. 8 november 2016 van de PvdA fractie inzake vuurwerkoverlast en – schade
V De vragen van de P.v.d. A fractie in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage
beantwoorden.
B Conform.

17. dL

1323909 Organisatie uitvoering Zorgtaken na 1 januari 2017
V

1. Instemmen met het aangaan van de ontvlechtingsovereenkomst
en samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek en Someren, conform bijgevoegde concepten.
2. Akkoord gaan met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B Conform.

18. B

1326151 Vragen d.d. 6 december 2016 van de D66 fractie inzake de publicatie in het ED naar
aanleiding van een interview met wethouder Stienen
V De vragen van de fractie D'66 in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage beantwoorden.
B Conform.

19. vB

1325259 Afdoening Wob-verzoek inzake Can-Pack
V

1. Kennis te nemen van de zienswijze die namens Can-Pack is ingediend door Houthoff
Buruma.
2. In te stemmen met het voorgelegd concept brief tot verstrekking aan De Brauw Blackstone
en Westbroek en dit versturen op 21 december 2016.
3. In te stemmen met de brief aan de directie van Can-Pack SA, Can-Pack NL Holdings B.V.
en Can-Pack Netherlands B.V.
4. De documenten verstrekken op 18 januari 2017 tenzij de bestuursrechter voor die tijd een
tijdelijke voorziening oplegt.

B Conform.

20. B

1327896 Vaststellen nieuw mandaatregister
V

1. Vaststellen van het mandaatregister conform bijgevoegd concept, onder intrekking van het
mandaatregister zoals door u vastgesteld op 12 juli 2016;
2. Vaststellen van de vervangingsregeling leidinggevenden Helmond 2017, conform
bijgevoegd concept;
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel
3. Uw besluiten, genoemd onder 1 tot en met 2, op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekendmaken.

B Conform, op pagina 83 enkele begrippen actualiseren.

21. dV

1289956 Aangaan van nieuwe overeenkomsten met de wildbeheereenheden ‘De Helm’, ‘Deurne’
en ‘Diana’ voor de periode 2017-2023
V

1. In te stemmen met het sluiten van nieuwe overeenkomsten met de wildbeheereenheden
(WBE’s) ‘De Helm’, ‘Deurne’ en ‘Diana’ voor de periode 2017-2023, om niet, onder
voorwaarden.
2. In te stemmen met de volgende voorwaarden:
a.De WBE’s stellen in overleg met de gemeente op basis van populatie- en
terreingegevens een soorten- en gebiedgericht beheerplan op. In dat beheerplan worden
ook jachtsoorten opgenomen.
b.De WBE’s zorgen voor afstemming met aangrenzende WBE’s en met de provincie; de
gemeente zorgt voor afstemming met waterschap, buurgemeenten, andere
grondeigenaren.
c.Een communicatieplan is gekoppeld aan het beheerplan.
d.Zonder een door de gemeente geaccordeerd beheerplan vindt door de WBE’s alleen
schade- en overlastbestrijding plaats op afroep.
e.De overeenkomst geldt voor 6 jaar.
f. WBE’s en gemeente stellen tussentijdse evaluaties op (2-jaarlijks) en stellen het
beheerplan waar nodig bij.
g.Bij niet voldoen aan de voorwaarden wordt de overeenkomst voortijdig ontbonden, met
een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
3. De gemeenteraad te informeren met een Raadsinformatiebrief.

B Conform, de vigerende overeenkomsten worden tot 1 april 2017 verlengd.

22. Sm

1240965 Vaststellen subsidieplafonds 2017 voor diverse subsidieregelingen
V Akkoord te gaan met het bijgevoegde concept raadsvoorstel en -besluit, waarin de raad wordt
voorgesteld voor 2017 subsidieplafonds vast te stellen voor:
1.
de maatschappelijke ondersteuning,
2.
de amateurkunst.
3.
de sportbevordering van jeugdigen
4.
de verlening van subsidies t.b.v. stedelijke vernieuwing.
5.
de evenementen, als bedoeld in de Nadere regels subsidie evenementen Helmond 2009 .
6.
de startende ondernemers.
7.
de topsport.
8.
de kunstprojecten en manifestaties.
9.
Voor de vroegschoolse educatie.
10.
Voor de versnellingsagenda duurzaamheid.
11.
Voor het stimuleren van de aanleg van groene daken.
12.
Voor activiteiten met een sociaal innovatief karakter.
13.
Voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten.
14.
Voor het geven van zwemlessen.
15.
Voor het stimuleren van sportbeoefening
B Conform; met ingang van volgend jaar in de begroting opnemen.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel
Dit voorstel niet voorleggen aan de commissie financien maar aan de commissie BenE

23. St

1273396 Jaarprogramma Binnenstad 2017
V Vaststellen van het Jaarprogramma Binnenstad 2017
B Conform, voor volgend jaar trachten tot een eenduidige presentatie te komen met het
jaarprogramma Helmond West

24. St

1273403 Jaarprogramma Helmond West 2017
V Vaststellen van het jaarprogramma Helmond West 2017
B Conform, voor volgend jaar trachten tot een eenduidige presentatie te komen met het
jaarprogramma Binnenstad

25. Sm

1275908 verkoop voormalig Suytkade infocentrum, Timpaanstraat 2 te Helmond aan
Fysiotherapiepraktijk Maarten van Berlo.
V Het voormalige Suytkade Infocentrum aan de Timpaanstraat 2 te Helmond, bestaande uit
commerciële ruimte in 2 bouwlagen met 3 parkeerplaatsen en 2 bergingen) aan de eenmanszaak:
Fysiotherapiepraktijk Maarten van Berlo, voor een koopsom van € 235.000,- k.k..
B Conform.

26. vdZ

1320426 Doorontwikkeling huishoudelijke ondersteuning en tarieven 2017
V

1. Met ingang van zorgperiode 1- 2017 de categorie-indeling Huishoudelijke Ondersteuning
(HO) aanpassen en uitbreiden naar 3 categorieën en de definiëring per categorie
aanpassen.
2. Het tarief voor HO-extra vaststellen op 2 x het tarief HO-basis
3. Op basis van de cao VVT 2016-2017 die recent door alle partijen is geaccepteerd de
volgende indexering toepassen:
a. een eenmalige nabetaling van 2,6% over de realisatie 2016
b. per 1-1-2017 indexering van het huidige tarief met 2%
c. per 1-1-2018 indexering van het tarief met 0,9%
d. Op basis van bovenstaande indexering de tarieven HO vaststellen.

B Conform.

27. vdZ

1317683 Vaststellen overeenkomst Beschermd Wonen en Begeleiding Plus per 1 januari 2017.
V De overeenkomst Beschermd Wonen en Begeleiding Plus per 1 januari 2017 vaststellen.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 20 december 2016
Nummer.
Voorstel
Portefeuillehouder
B Conform.

28. vB

1315156 Toekennen subsidie aan het Werkbedrijf Senzer voor de uitvoeringskosten als bedoeld in
artikel 33 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Senzer
V

1. In 2017 aan het Werkbedrijf Senzer een subsidie toekennen van € 9.048.371 voor de duur
van 12 maanden als bijdrage in de uitvoeringskosten.
2. In te stemmen met het afdekken van de subsidie uit:
a. de integratie-uitkering sociaal domein 2017 (onderdeel reintegratie) voor een bedrag
van € 1.900.000;
b.de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten 2017 voor een bedrag van € 7.148.371.
3. Bijgevoegde conceptbeschikking, na uw besluit, toezenden aan het Algemeen Bestuur
van het Werkbedrijf Senzer.

B Conform.

29. St

1321991 Verzoek om subsidie voor 2017 door Helmond Marketing
V

1. kennis te nemen van de subsidieaanvraag van Helmond Marketing d.d. 22-09-2016.
2. in te stemmen met het verlenen van een subsidiebijdrage van € 315.000 aan Helmond
Marketing voor de uitvoering van het op 12-12-2016 ingediende Jaarplan en Begroting
2017
3. in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde conceptbrief.
4. in te stemmen met publicatie van de Factsheet Stadsmarketingmonitor 2016 op
www.helmond.nl/feitenencijfers

B Conform, in februari 2017 het college adviseren over de rechtmatigheid van de subsidies.

30. vdZ

1321454 Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo
V

1.
2.
3.
4.

kennis te nemen van de lokale en landelijke maatregelen rond de eigen bijdrage Wmo in
2017 en de effecten daarvan op onze klanten;
kennis te nemen van mogelijke aanvullende maatregelen en de effecten en geschatte
kosten daarvan;
akkoord te gaan met het voorleggen van drie mogelijke aanvullende maatregelen aan de
commissie M, waarbij uw college wordt verzocht een voorkeur kenbaar te maken in de
vorm van een pilot.
In het najaar van 2017 op basis van de ervaringen met de pilot – inzicht in effecten voor
inwoners en financiële gevolgen – een besluit te nemen over de eigen bijdrage
systematiek Wmo vanaf 2018.

B Conform, een presentatie voor het college voorbereiden t.a.v. de beleidskeuze in het sociale
domein.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

