BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 4 oktober 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 september 2016.

V De besluitenlijst vaststellen.

B Conform.

2. B

Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.
V Ter bespreking.
B

3. B

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

4. B

Programma wijkbezoek Helmond-West 18 oktober a.s.
V Ter bespreking.
B Met het programma is ingestemd.

5. B

Agenda’s commissies M. d.d. 10 oktober 2016, O d.d. 11 oktober 2016 en BE d.d. 13 oktober
2016.
V Ter bespreking.
B Conform.

6. vdZ

1198450 Naamswijziging in statuten Stichting Stadslab Helmond
V

In te stemmen met de voorgenomen statutenwijziging betreffende Stadslab Helmond waarin de
naam Stichting Burgerinitiatieven Helmond wordt gewijzigd in Stichting Stadsl@b Helmond.

B Conform.

7. vdZ

1203853 Beantwoorden brief van GLDK Advocaten inzake SSKO de Bombardon
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V
Instemmen met de reactie aan GLDK advocaten inzake de SSKO de Bombardon

B Conform.

8. vB

1202260 Innovation in a week en bewustmakingssessie gemeenteraad
V Bijgaande RIB inzake 'Innovation in a week' en bewustmakingssessie in handen geven van de
griffier.
B Conform.

9. St

1203522 Planschade Van Dongen Tilburg percelen T 2712, 322, 847 en 848 bestemmingsplan
Buitengebied
V

1. Aan dhr. Van Dongen geen tegemoetkoming in schade toekennen conform het definitieve
rapport van adviseur Thorbecke.
2. Aanvragen berichten conform bijgevoegd concept besluit.

B Conform.

10. dL

1185438 Regiojaarverslag leerplicht/RMC 2014-2015
V

1. Het regioverslag 2014-2015 ‘Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim’ vast te
stellen.
2. Middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad van Helmond hierover te informeren.

B Conform.

11. St

1173627 Brief bestuurlijk platform stedelijk gebied Eindhoven aan gemeenteraden n.a.v.
raadsledenbijeenkomst 6 juli jl.
V Kennis te nemen van de brief van het bestuurlijk platform stedelijk gebied Eindhoven aan
gemeenteraden n.a.v. de raadsledenbijeenkomst van 6 juli 2016.
B Conform.

12. dL

1201296 Afrekening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2015/2016
V

1. Instemmen met het verrekenen van de onderproductie Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering 2015 en 2016 op basis van de inwoneraantallen per gemeente per 1
januari van het betreffende jaar;
2. Instemmen met het coördineren van het verrekenen tussen de regiogemeenten Zuidoost
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Voorstel
Brabant door de gemeente Eindhoven.

B

13. dV

Conform.

1202875 Vragen d.d. 1 september 2016 van de fractie D66 inzake brandveiligheid en zelfstandig
wonen ouderen
V De vragen van de fractie D66 in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage beantwoorden.
B Conform.

14. dV

1202469 Uitnodiging ForumInvest en Van Wijnen projectontwikkeling Zuid aan de
Tenderprocedure voor de ‘oude Bieb’, Markt 43 te Helmond
V

Instemmen met bijgevoegde uitnodiging aan partijen.

B Conform.

15. vdZ

1188826 Verlengen werkingsduur lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas
V

1. Akkoord gaan met het verlengen van de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal
Kompas voor het jaar 2017;
2. De gemeenteraad om toestemming vragen om de lichte gemeenschappelijke
regeling Regionaal Kompas met de vijf andere Peelgemeenten te verlengen.

B Conform.

16. Sm

1195598 Eerste wijziging "Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk
Helmond 2016", incl. aanpassing mandaten.
V

1. De eerste wijziging van het "Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief SuwinetInkijk Helmond 2016" vast te stellen en te publiceren op de gebruikelijke wijze.
2. Akkoord gaan met de wijziging van een drietal mandaten door uw college, te weten:
- Mandaat 5A_nr 1 - hardheidsclausule
- Mandaat 5A_nr 2 - ondertekenen collegebesluiten ogv leidraad invordering
- Mandaat 5A_nr 3 - beslissen admin beroep kwijtschelding.
3. Kennis nemen van een drietal wijzigingen van mandaten, die ook voortvloeien uit de
hieronder geschetste wijziging binnen de afdeling Financien t.a.v. het team Belastingen, te
weten de mandaten 5A, nrs 4 t/m 6.

B Conform.
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17. Sm
V

Voorstel
1198305 Bestuurlijke Planning- & Controlcyclus 2017
1. Vaststellen van de ‘Planning en Controlkalender DT & College 2017’.
2. Akkoord gaan met de ‘Planning en Controlkalender Raad 2017’ en aanbieding aan de
Raad hiervan

B Conform.

18. Sm

1199124 Ondertekenen van de overeenkomst met Prorail voor de aanleg van de geluidschermen
bij Liverdonk (Brandevoort) in de spoorlijn Venlo – Eindhoven
V Akkoord gaan met plaatsing van geluidschermen aan de zuidzijde van de (hoofd)spoorweg Venlo Eindhoven t.h.v. het nieuwe deelplan Liverdonk.
B Conform.

19. Sm

----- Tweede bestuursrapportage 2016
V

1. In te stemmen met het voorleggen van de bijgevoegde presentatie van de 2e berap 2016
aan de gemeenteraad ter vaststelling;
2. In te stemmen met het raadsvoorstel bij de tweede bestuursrapportage 2016;
3. In te stemmen met het raadsbesluit bij de tweede bestuursrapportage 2016;
4. De bijgevoegde presentatie raadsvoorstel en raadsbesluit te agenderen voor de
uitgebreide Commissie Financiën van 12 oktober 2016;
5. Kennisnemen van de stand van zaken van de gedane toezeggingen bij de behandeling
van de voorjaarsnota 2016;
6. Kennisnemen van de stand van de post onvoorzien incidenteel;

B Conform.

20. dV

1150609 Regionale Bereikbaarheidsagenda "Brainport Duurzaam Slim Verbonden"
V

1. kennis te nemen van het eindrapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden (Metropoolregio
Eindhoven, 15 juli 2016)
2. vast te stellen dat het eindrapport in overeenstemming is met de lijn van het
conceptrapport van 17 jun 2016. Op 21 juni 2016 heeft u wethouder De Vries gemachtigd
de bijbehorende intentieovereenkomst namens het college te onderteken. Op 23 juni heeft
de ondertekening door de 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven en de
gemeente Veghel plaatsgevonden.
3. de intentieovereenkomst/het rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden, gehoord
hebbend de commissie Omgeving ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.

B Conform.

21. St

1173697 Verordening Starterslening Helmond 2017
V

1. Akkoord te gaan met de Verordening Starterslening Helmond 2017 (invoering met
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Voorstel
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2016).
2. De verordening voor advies aan te bieden aan de raadscommissie Omgeving.
3. De verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
4. Na vaststelling door de raad de verordening via de geëigende kanalen te publiceren.

B Conform; vermelden tot welk bedrag een starterslening aangegaan kan worden.

22. vB

1178754 Onderwerpen voor de najaarsconferentie van het Werkbedrijf Atlant De Peel op 10
oktober 2016
V Instemmen met inbreng van de in dit voorstel benoemde onderwerpen tijdens de
najaarsconferentie Werkbedrijf Atlant De Peel op 10 oktober 2016
B Conform.

23. vdZ

1202391 Beantwoorden brief wijkraad Stiphout Warande
V Instemmen met beantwoording aan Wijkraad Stiphout Warande inzake wijkaccommodatie en
huiskamerproject
B Conform.

24. Sm

1193175 Ontwerp geurbeleid en beleidsregel beoordeling geurhinder omgevingsvergunningen
industriële bedrijven Gemeente Helmond
V

1. Instemmen met het ontwerp geurbeleid en beleidsregel beoordeling geurhinder
omgevingsvergunningen industriële bedrijven Gemeente Helmond en daarbij voor
bedrijven een quick-scan te faciliteren naar het cumulatieve geuraspect wanneer een
bedrijf zich oriënteert om zich in Helmond te vestigen.
2. Het geurbeleid en ontwerp beleidsregel beoordeling geurhinder
omgevingsvergunningen industriële bedrijven Gemeente Helmond via de gebruikelijke
wijze ter inzage leggen ten behoeve van de formele inspraakprocedure.
3. De definitieve beleidsregel na verwerking van alle inspraakreacties vervolgens laten
vaststellen door de gemeenteraad.

B Conform.
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