Besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 29 november 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 november 2016.

V De besluitenlijst vaststellen.

B Conform.

2. B

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

3. B

---- Raadsagenda 29 november 2016.
V Ter bespreking.
B Conform.

4. St

1269268 Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan Brandevoort II - Medevoort 29 (tuincentrum)
V Kennisnemen van en instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort II - Medevoort 29
(tuincentrum) waarna de wettelijke procedure wordt gestart.
B Conform.

5. dL

1193623 Incidentele subsidie jongerencoach Tienerhuis
V

1. akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie voor een professionele coach van
€ 60.000 aan het Tienerhuis en Skatepark Helmond voor het kalenderjaar 2017.
2. een besluit over subsidiering van de jaren 2018 en 2019 in een later stadium plaats te laten
vinden, afhankelijk van de evaluatie.
3. dekking plaats te laten vinden binnen het sociaal domein (programma sociale stad), vanuit
programma 4
4. de Raad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren
5. Kennis te nemen van bijgevoegde concept subsidiebeschikking

B Conform.

6. St

1265961 Subsidieaanvraag 2017 Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond
V

1. in te stemmen met het verlenen van een eenjarige subsidie van € 70.602 aan Stichting
Lokale Omroep en Televisie Helmond voor het jaar 2017 en deze af te dekken binnen
programma 5.
2. in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-subsidiebeschikking
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Voorstel

B Conform.

7. dV

1262628 Aanvrage bijdrage aan Landschapspark Kloostereind 2017
V

1. Aan de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis t.b.v. de werkgroep Landschapspark
Kloostereind een bijdrage van € 8.000,-- toekennen t.b.v. activiteiten 2017.
2. Deze te dekken uit het budget Stedelijke Vernieuwing 2016.

B Conform.

8. vdZ

1250925 Adviesstructuur Sociaal Domein
V

1. De gemeenteraad voorstellen om vast te stellen:
a. de notitie Adviesstructuur Sociaal Domein
b. de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Helmond 2017
2. De commissie M vragen hierover te adviseren

B Conform.

9. dV

1174672 Beschikbaar stellen van een krediet voor projecten Beter Benutten 2.0
V

1. een krediet beschikbaar stellen van in totaal € 1.120.000,- zoals opgenomen in het IVP
2016, programma 10, product 250 ten behoeve van Beter Benutten 2.0. Dit bedrag is
opgebouwd uit € 508.000,- aan Rijksbijdrage en € 612.000,- eigen middelen van de
gemeente Helmond.
2. de financiële gevolgen verwerken in college-begrotingswijziging 206-2016

B Conform.

10. St

1260379 Kredietaanvraag herinrichting en uitbreiding van het parkeerterrein Gerardusplein
(omgeving Woonplein Heistraat).
V 1.Een krediet beschikbaar te stellen van € 219.994,-- voor de herinrichting en uitbreiding van het
parkeerterrein Gerardusplein en dit ten laste brengen van IVP-post 230.20 Parkeervoorzieningen
Binnenstad Oost Programma 9 Stedelijke voorzieningen van € 219.994,--;
2.Hiervoor begrotingswijziging 209-2016 vast te stellen.
B Conform.

11. dV

1248736 Fietsagenda Helmond, "Adaptieve fietsambitie 2016-2025".
V

1. Instemmen met voorliggende Fietsagenda Helmond "Adaptieve fietsambitie 2016-2025"
incl. bijlage 2 inzake de inzet van extra fietsmiddelen.
2. De gemeenteraad voorstellen, gehoord de commissie O in te stemmen met de
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De secretaris,

Besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 29 november 2016
Nummer.
Portefeuillehouder

Voorstel
Fietsagenda Helmond “Adaptieve fietsambitie 2016-2025"

B Conform.

12. vB

1264702 Financiële verantwoording van het Ondernemersfonds voor 2015 door de stichting
Ondernemersfonds Helmond
V

1. De subsidie voor het Ondernemersfonds voor 2015 vast te stellen
op € 571.111,--.
2. De stichting Ondernemersfonds Helmond te berichten
overeenkomstig bijgaande concept-vaststellingbeschikking.

B Conform.

13. St

1237470 Vaststellen Algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen Helmond 2017
V De Algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen Helmond 2017, zoals bijgevoegd in
de bijlage, vast te stellen.
B Conform.

14. vdZ

1265279 Integratie van statushouders in arbeidsmarktregio Helmond-de Peel
V Akkoord gaan met:
1. Het inzetten van de middelen uit de verhoogde bijdrage vanuit COA op basis van de offerte
LEVgroep, inclusief het aanbod van Humanitas, voor maatschappelijke begeleiding en het
participatieverklaringstraject.
2. Het inzetten van de middelen uit de verhoogde decentralisatie-uitkering voor het plan van
aanpak Senzer, op basis van nog nader te maken resultaatafspraken.
3. In te stemmen met het overhevelen (via resultaatbestemming) van het overschot aan middelen
(verhoogde bijdrage COA en verhoogde decentralisatie-uitkering) naar boekjaar 2017.
4. Het overschot aan middelen vanuit de verhoogde bijdrage van het COA en de verhoogde
decentralisatie-uitkering beschikbaar houden voor de nog nader te bepalen trajecten in de
verbetering van integratie en participatie van statushouders. Hiervoor zal in de loop van 2017
een nieuw collegebesluit worden voorbereid.
5. De inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te verzenden naar de leden van de
raad.
B Conform.

15. St

1260131 Rapportage waardering roerend erfgoed (museale collecties)
V

1. Kennisnemen van de rapportage over Roerend erfgoed collecties in de gemeente Helmond
van Erfgoed Brabant
2. Op 20 december 2016 dit rapport bespreken met de raadscommissie

B In overleg met wethouder Stienen een oplegger ten behoeve van de raadscommissie bijvoegen;
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Voorstel
overigens conform.

16. dV

1256977 Centrumperspectief Helmond 2030 “Jouw Centrum van Helmond”
V In te stemmen met het (concept) van ‘Jouw centrum van Helmond, Centrumperspectief Helmond
2030’ en de daarbij behorende inhoudelijke strategie, door in te zetten op:
1. Het verwezenlijken van een compacte kern, met focus op winkels en horeca
2. Het bevorderen van een meer gevarieerde mix van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid,
retail en dienstverlening in de totale centrumzone
3. Het kwalitatief verbeteren van de retail, de horeca en het cultureel aanbod, zodat de
aantrekkingskracht op alle doelgroepen wordt vergroot
4. Het versterken van de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de woonfunctie
5. Het creëren van aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsplekken in de openbare ruimte met
veel groen, water en plek om te spelen
6. De straten buiten de compacte kern - de Mengzones - meer ruimte bieden voor nieuwe
functies
7. In zowel de compacte kern als in de Mengzones experimenten en innovatie faciliteren en
stimuleren, zoals bijvoorbeeld “living labs”, proeftuinen en toepassen van Smart Mobility.
8. Het duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen van lege locaties aan de rand van de
compacte kern
9. Het versterken van de verbindingsroutes binnen de compacte kern en naar dynamische
locaties nabij het centrum, zoals het station en de Cacaofabriek
10. Het versterken en innoveren van ondernemerschap, gastheerschap en gemeenschapszin
11. Het laten uitblinken van het Helmondse centrum, vooral op eigenheid, sfeer en afwisseling
B Conform.

17. Sm

1279462 Aanbesteding Gas en Elektra
V Instemmen met en versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende de aanbesteding
van gas en elektra.
B Conform.

18. dL

1231202 Presentatie van het Regionaal programma VSV/jongeren in een kwetsbare positie RMC
regio 37
V 1.Kennis nemen van de presentatie Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten/jongeren in
een kwetsbare positie
2.Deze presentatie te houden in de vergadering van de commissie Maatschappij op 12
december 2016
B Conform; via de griffier ook de leden van de commissie BenE voor deze presentatie uitnodigen.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

