
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 4 september 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 augustus 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd.  

3. Bm Agenda Raadsvergadering 4 september  

V Ter kennisname de raadsagenda van 4 september  

B Conform  

4. vB 33731871 Overeenkomst gebruik van Suwinet door Senzer en het vaststellen 
informatiebeveiligingsplan Suwinet 2018 

V 
1. In te stemmen met het vaststellen van het informatiebeveiligingsplan Suwinet 2018 

2. In te stemmen met de Overeenkomst gebruik Suwinet door Senzer 

3. In te stemmen met het laten ondertekenen van de Overeenkomst gebruik Suwinet door 
gemeente en Senzer 

 

B Conform  

5. Do 33841937 Benoemen bestuurslid Stichting Openbare Basisscholen Helmond 

V 
De raad voor te stellen tot benoeming over te gaan van de heer J. Perrot als lid van het bestuur 
van Stichting Openbare Basisscholen Helmond. 

 

B Conform 

6. vB 33845066 Vaststellen antwoordbrief op vragen van Helmond Aktief met betrekking tot glasvezel in 
Helmond. 

V 
Instemmen met bijgevoegde brief als antwoord op vragen van Helmond Aktief met betrekking tot 
glasvezel en deze antwoordbrief in handen van de griffie stellen. 

 



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 4 september 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

B Conform 

7. vB 33845160 Participeren in het project BrabantRing en hiervoor een bedrag van € 44.000,- te 
cofinancieren 

V 
1. Instemmen met de aanbeveling uit de Covernota Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek 

BrabantRing van 5 april 2018 
2. Instemmen met de vervolgstappen en het project in BrabantStad verband uit te voeren onder 

regie van de Provincie Noord-Brabant 
3. Beschikbaar stellen van 44.000 euro als cofinanciering in de proceskosten voor 2018 en 2019, 

mee te nemen in de 2e berap 
 

B Conform 

8. Do 33844424 Vaststellen van raadsinformatiebrief ten behoeve van jaarverslag 2017 Zorg- en 
Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 

V 
1. Vaststellen van raadsinformatiebrief ten behoeve van jaarverslag 2017 Zorg- en 

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.  

2. De gemeenteraad te informeren door aanbieden van de raadsinformatiebrief en het jaarverslag 
2017 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost  

 

B Het college verzoekt om een aanpassing van de RIB.  
 
Voor het overige conform. 

9. Do 33840699 Jaarrekening 2017 Openbare Basisscholen Helmond (OBS) 

V 
Het college besluit:  

1. de Raad voor te stellen om, na advies van de commissie inwoners, de jaarrekening 2017 van 
de Stichting Openbare Basisscholen Helmond goed te keuren. 

2. De Raad voor te stellen in te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief. 
 

B Conform 
 
 
 

10. Do 33843814 Definitieve vaststelling SIF-subsidie aan AED-Netwerk Mierlo-Hout 

V 
Vaststellen van de SIF-subsidie aan project AED-netwerk Mierlo-Hout, overeenkomstig de 
verleningsbeschikking met zaaknummer 1136745 d.d. 21 juli 2016 en zaaknummer 1136745 d.d. 
31 juli 2017, op een bedrag van € 25.400,-. 

 

B Conform 

11.  33843783 Project 'Achter de Voordeur' in De Waart 



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 4 september 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

V 
1. Het projectplan ‘Achter de Voordeur 2018-2020’ in De Waart en de uitvoering ervan. 

2. De kosten hiervan, bedragende  €65.750,- , als subsidie toe te kennen aan de LEVgroep. 

3. Deze kosten te dekken uit de gereserveerde middelen hiervoor in Programma Sociale Stad, 
Pijler Transformatie WMO en Jeugd. 

4.  
a) Kennis te nemen van bijgevoegd advies van de security officer betreffende de borging van de 
verwerking van persoonsgegevens in dit Achter-de-Voordeur project in de Waart, en  
b) dit advies ook als geldend beschouwen voor de reeds lopende Achter-de-Voordeur projecten in 
de Leonardusbuurt, Helmond-West en de Annawijk in Helmond. 

5. De raad te informeren middels bijgevoegde RIB. 

 

B Conform 

12.  33846393 Kwartaalverslag Q2 2018 Senzer 

V Het college besluit om de commissie ter kennisname voor te leggen het kwartaalverslag Q2 2018 
Senzer.  
 

B Conform 

13. vdW 33844980 Update MRE - “Bouwstenen voor een effectieve samenwerking”   

V 
1. In te stemmen met de conceptreactie op de nota "Bouwstenen voor een effectieve 
samenwerking" 

2. De concept reactie met de nota "Bouwstenen voor een effectieve samenwerking" toe te zenden 
aan de commissie Inwoners met het verzoek om deze opiniërend te bespreken op dinsdag 25 
september 2018. 

3. De voorbereiding van de bespreking in de commissie in handen te stellen van wethouder van 
den Waardenburg (portefeuillehouder). Deze bestaat onder meer uit een presentatie, gebaseerd op 
de eerdere bespreking van de discussienotitie en de uitkomsten van de Stuurgroep Update op 29 
augustus 2018. 

 

B Conform 

14. vB 33839778 Definitieve lumpsum afrekening 2017 Wmo en Jeugdwet 

V 
1. In te stemmen met de definitieve vaststelling van de bijdragen aan zorgaanbieders over het jaar 

2017 op basis van lumpsum; 
2. In te stemmen met de vaststelling van de kosten aan zorgaanbieders over 2017 op:  

o € 32.398.000 voor de uitvoering van de individuele voorzieningen Wmo 
o € 22.214.000 voor de uitvoering van de individuele voorzieningen Jeugdwet 

3. Akkoord te gaan met de ambtelijke afdoening van de vaststelling 2017 richting zorgaanbieders 
 
 



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 4 september 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

B Conform  
 

15. dV 33844850 Brief naar Ondernemersvereniging Heistraat n.a.v. wegwerkzaamheden 

V 
In te stemmen met bijgevoegde (concept) brief aan de ondernemingsvereniging Heistraat. 

 

B Het college verzoekt om de brief aan de ondernemers aan te passen.  
 
Voor het overige conform 

16. vdW 33844435 Informatiebrief aan de inwoners van Stiphout en Brandevoort over het indicatieve 
buisleidingentracé chemische stoffen 
 

V 
1. Akkoord gaan met de inhoud van de informatiebrief. 
2. De brief versturen aan de direct betrokken inwoners rondom het indicatieve tracé. 
3. De brief aan de wijkraden van Stiphout en Brandevoort sturen om de  inwoners te 

informeren 
 

B Het college verzoekt om de RIB aan te passen met als doel de leesbaarheid te vergroten.  
Daarnaast wordt de ondertekening van de RIB aangepast.  
 
Voor het overige conform.  
 

  


