Besluitenlijst openbare
Vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. 6 december 2016

Nummer.
Portefeuillehouder
1. B

Voorstel
Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016.

V De besluitenlijsten vaststellen.
B Conform.

2. B

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

3. B

Agenda van de commissies M d.d. 12 december 2016, O d.d. 13 december 2016 en BE d.d. 15
december 2016.
V Ter kennisname.
B Conform.

4. Sm

1277283 Aangaan van een vaststellingsovereenkomst Bouwkavel Stepekolk 38 met de heer en
mevrouw W.F.R. Habets
V In te stemmen met het aangaan van de “Vaststellingsovereenkomst Bouwkavel Stepekolk 38” met
de heer en mevrouw Habets.
B Conform.

5. vB

1271660 Vragen van de fractie Helmond Aktief d.d. 27 oktober 2016 inzake schoolverlaters van
speciale scholen
V De fractie Helmond Aktief in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage berichten.
B Conform.

6. dL

1268347 Wijziging gegevens opvangvoorzieningen Spring Helmond B.V. en Stichting
Peuterspeelzalen Spring.
V

1. De beschikking "wijziging gegevens opvangvoorzieningen Spring Helmond B.V."
accorderen
2. De beschikking "wijziging gegevens opvangvoorzieningen Stichting Peuterspeelzalen
Spring" accorderen.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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B Conform.

7. vdZ

1276260 De anonieme hulp op afstand vanaf 2017 door Sensoor laten uitvoeren
V

1. Vanaf 2017 de anonieme hulp op afstand uit te laten voeren door Sensoor via de landelijke
regeling van de VNG;
2. De commissie Maatschappij in december (vergadering van de 12de) hierover te
informeren;
3. Inwoners hierover te informeren zie advies communicatie.

B Conform.

8.

9. dV

1275788 Verzoek om subsidie voor de jaren 2017 en 2018 ten behoeve van de uitvoering van de
lokale VVV-dienstverlening
V

1. Instemmen met het verlenen van een meerjarige subsidiebijdrage van € 90.000 voor de
jaren 2017 en 2018 (voorbehoud goedkeuring begroting 2018 door gemeenteraad) aan
Bibliotheek Helmond-Peel voor het uitvoeren van de lokale VVV-dienstverlening
2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde conceptbrief .

B Conform.

10. St

1282731 Bezwaarschrift urgent woningzoekende heer Saadoon
V

1. het advies van de bezwarencommissie Gemeente Eindhoven te volgen.
2. het bezwaar gegrond te verklaren
3. de heer Saadoon aan te wijzen als urgent woningzoekende

B Conform.

11. vdZ

1277061 Aanvullende subsidie voor tekorten 2015 van De Loop en De Kamenij
V

1. kennis te nemen van de tekorten en achterliggende oorzaken in 2015 van De Loop en De
Kamenij;
2. een aanvullende subsidie te verstrekken van €11.725 aan De Loop voor het
exploitatietekort over 2015;
3. een aanvullende subsidie te verstrekken van €15.045 aan De Kamenij voor het
exploitatietekort over 2015;
4. deze subsidies (van in totaal €26.770) te dekken uit de post basisvoorzieningen
accommodaties.

B Conform.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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12.

St

Voorstel

1280941 Prestatieafspraken 2017 - 2021 woningcorporaties - huurdersbelangenorganisaties gemeente Helmond
V

1. In te stemmen met de Prestatieafspraken 2017 – 2021
2. De burgemeester te verzoeken wethouder Stienen te machtigen namens de gemeente
Helmond de prestatieafspraken op 8 december 2016 te ondertekenen
3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren
4. Woonzorg Nederland mede te delen dat u vooralsnog het aangaan van volledige
prestatieafspraken met Woonzorg Nederland niet opportuun vindt

B Conform.

13. dV

1266581 Onttrekking aan de openbaarheid van het pad tussen de Maisdijk en de Heibloemweg
(BZOB).
V

1. De raad voor te stellen het op bijgevoegde tekening, nummer 16.0171, aangegeven pad,
gelegen tussen de Maisdijk en de Heibloemweg, aan de openbaarheid te onttrekken, zulks
middels vaststelling van bijgevoegd concept raadsvoorstel en - besluit.
2. De gemeenteraad tevens voorstellen dat dit besluit in werking treedt de dag na de
publicatie.

B Conform.

14. St

---- Gespreksnotitie wethouder Stienen
V Kennisnemen van de door het college gevraagde oplegnotitie ten behoeve van de behandeling van
de Rapportage waardering roerend erfgoed (museale collecties) in de raadscommissie.
B het college heeft kennisgenomen van de notitie.

15. St

1271216 Raadsinformatiebrief Stedelijk Gebied Eindhoven inzake
Woonruimteverdeling/Aanvraagformulier urgentieregeling
V

1. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief en deze aan te bieden aan de
gemeenteraad;
2. Vast stellen het aanvraagformulier urgentiebeschikking.

B Conform.

16. dL

1263391 Bed, Bad en Broodregeling/Huisvesting Statushouders
V

1. Kennis te nemen van de stand van zaken Bed, Bad en Brood regeling en de taakstelling
huisvesting Statushouders;
2. In te stemmen met een voorlopige aanvullende bijdrage voor 2016 aan de stichting
VaN ad € 12.800,- in de kosten van bed, bad en brood regeling
Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,
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Voorstel
3. Deze bijdrage ten laste te brengen van het gemeentefonds, de rijksbijdrage "bed, bad en
brood"
4. de financiële afwikkeling van de definitieve subsidie voor 2016 af te wikkelen op basis
van het jaarverslag 2016 van de stichting VaN en te verantwoorden in de jaarrekening
5. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatie brief.

B Conform.

17. vdZ

1280437 Bezwaarschrift van de heer Meulendijks tegen de beslissing om hem een WMOvoorziening in de vorm van een aanbouw met natte cel toe te kennen.
V

1. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren
2. het advies van de commissie over te nemen
3. de heer Meulendijks geen extra voorzieningen en aanpassingen te verstrekken

B Conform

18. vdZ

1255710 Financiering maatschappelijke opvang 2017
In te stemmen met het voorstel om:
1. Voor de Centrale intake in 2017 subsidie te verlenen ad € 99.298,-, waarbij de
overdracht voor huiselijk geweld onderdeel uit maakt van het huidige
subsidiebedrag;
2.

Voor de dagbesteding (begeleiding groep):
a. geen subsidie meer te verlenen per 1 januari 2017;
b. in de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 alle cliënten die voorheen
dagbesteding vanuit subsidie ontvingen individueel te beoordelen en waar nodig
te voorzien van een nieuwe indicatie;
c. de kosten van de dagbesteding te betalen uit de middelen Wmo Beschermd
Wonen;
d. een bedrag ad € 193.066,- structureel uit het subsidieprogramma halen en toe
te voegen aan de middelen voor Wmo Beschermd Wonen;

3.

Voor de opvang het passentenverblijf als algemene voorziening te kenmerken en
subsidie te verstrekken ad € 73.022,-

4.

Voor de overige opvang in 2017 subsidie te verlenen ad € 1.510.802,-, waarbij in
de beschikking opgenomen wordt dat er in 2017 nader onderzocht wordt:
e
a. of 2 fase crisisopvang beschouwd moet worden als begeleiding plus;
b. of een deel van de opvang, als maatwerkvoorziening, anders gefinancierd
dient te worden met ingang per 1 januari 2018
5. Voor de kosten van de inning van de eigen bijdrage subsidie te verlenen ad
€. 9.108,--

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

Aldus besloten door burgemeester en wethouders,
De secretaris,

