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1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 15 november 2016.

V De besluitenlijst vaststellen.

B Conform.

2. B

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

3. vB

1235007 Verzoek om uitstel evaluatie reclameheffing voor Helmond-centrum door Helmond
Marketing
V In te stemmen met uitstel voor de evaluatie van de reclameheffing voor Helmond Centrum door
Helmond Marketing tot uiterlijk 31 januari 2017.
B Conform.

4. St

1260720 Vrijgave tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost - Kaldersedijk to 8
V Kennisnemen van en instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost Kaldersedijk to 8 waarna de wettelijke procedure wordt gestart.
B Conform.

5. Sm

1242069 Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht, inspectierapport project "Onderzoek borging
externe veiligheid in gemeentelijke bestemmingsplannen"
V

1. Kennis te nemen van het inspectierapport EV-RO project interbestuurlijk toezicht
omgevingsrecht met begeleidend schrijven, inclusief memo met de waarnemingen per
getoetst bestemmingsplan waarop de conclusies zijn gebaseerd.
2. In te stemmen met de verzending van voorgestelde raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad.

B Conform.

6. vB

1267663 Ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
V

1. Over gaan tot ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door
gemeente Helmond
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 22 november 2016
Nummer.
Portefeuillehouder

Voorstel
2. Wethouder J. van Bree machtigen op 8 december van 09:50-10:45 in de New World
Campus te Den Haag dit manifest te ondertekenen namens de gemeente Helmond.

B Conform.

7. dV

1267653 Verzoek tot sluiting OBS Brandevoort/De Hoeves en intrekking omgevingsvergunningen
voor woningen Schrijvershoeve.
V

1. Het verzoek van de VVE Biezenlaan Oost tot intrekking van de omgevingsvergunningen voor
de woningen aan de Schrijvershoeve, afwijzen.
2. Het verzoek van de heer F.Swinkels tot sluiting van de OBS Brandevoort/De Hoeves niet
ontvankelijk verklaren.
3. In te stemmen met bijgevoegde concept-brieven.

B Conform.

8. dL

1269367 Brief aan buurgemeenten over elkaar actief infomeren rondom het thema veehouderijen
en het belang van regionaal beleid
V In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief en deze te sturen aan de peelgemeenten en de
gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo
B Conform.

9. vB

1247880 Plan van Aanpak verlagen BUIG
V

1. In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak verlagen uitgaven BUIG
2. De gemeenteraad, gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie,
voorstellen om haar zienswijze te geven op de voorgestelde maatregelen om te komen tot
een kostenreductie.

B Conform.

10. B

1268857 Regeling melden vermoeden misstand Helmond 2016
V Onder voorbehoud van instemming van de OR akkoord gaan met de volgende beslispunten:
1. De regeling melden vermoeden misstand Helmond 2016 vast te stellen
2. De regeling melden vermoeden misstand Helmond 2014 in te trekken.
B Conform.

11. B

1269920 Beantwoording raadsvragen Lokaal Sterk over vermeend schuimtekort bij blussen
branden.
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Voorstel

1. Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen van Lokaal Sterk.
2. Deze beantwoording door te geleiden naar de leden van de gemeenteraad.

B Conform.

12. Sm

1252644 Reactie op brief fa. de Vries inzake de inzameling van oud papier
V

1. de bijgaande conceptbrief vast te stellen en op te sturen naar de fa. de Vries.
2. een kopie van bijgaande conceptbrief te versturen naar alle leden van de gemeenteraad.

B Conform; fa. De Vries uitnodigen voor een gesprek met wethouder Smeulders.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

