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Nummer.       
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Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 5 september 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform 
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B Lijst is doorgenomen en geactualiseerd  
 
 
 

3.  Agenda commissies M d.d. 18 september 2017 en B&E d.d. 14 september 2017 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. dL 33511876 Raadsinformatie brief inzake bed, bad en brood regeling 

V In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatie brief en deze aan te bieden aan de gemeenteraad 
 

B Conform 
 
 
 

5. Bm 33479340 Zienswijze tegen de ontwerpbesluiten tot deelname in de Stichting Bureau Inkoop en 
Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en 
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 

V 1. Kennis nemen van het ontwerpbesluit Algemeen Bestuur VRBZO aansluiting bij BIZOB en het 
ontwerpbesluit Algemeen Bestuur ODZOB aansluiting BIZOB en deze doorgeleiden naar de raad, 
gehoord de commissie Omgeving. 
2. Instemmen met de concept zienswijzebrieven van uw raad aan de Algemeen Besturen van de 
VRBZO en de ODZOB. 
 

B Conform 
 
 
 

6. Sm 33479243 Wijziging Nadere regels subsidie versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 

V 1. De Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2017 vast te 
stellen overeenkomstig bijgaande concept regeling. 
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2. de Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2016 in te trekken. 
3. De besluiten als vermeld onder 1 en 2 op de gebruikelijke wijze bekend maken. 
 

B Conform  
 
 
 

7. dL 33509516 Commissie Maatschappij 18 september: Sociaal domein in beeld, Wmo en Jeugdhulp 

V 1. Akkoord te gaan met het voorgestelde programma (zie bijgevoegde draaiboek en presentatie) 
voor de 
commissie Maatschappij op 18 september over het Sociaal domein in beeld, Wmo en Jeugdhulp; 
2. Akkoord te gaan met het vooraf toezenden van de infographic (zie bijlage) met resultaten in het 
eerste half 
jaar van 2017 (Wmo en Jeugdhulp) aan de commissie Maatschappij; 
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek 
Wmo (zie bijlage) aan het ministerie van VWS en de commissie Maatschappij. 

B Conform  
 
 
 

8. dV 33517846 Verzoek Breedband Helmond om medewerking voor (tijdelijke) plaatsing billboards in 
diverse wijken 

V 1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek 
2. Aansturen op verwijdering (illegale) billboards 
 

B Conform  
 
 
 

9. Sm 33491709 Vervallen van het besluit tot aanwijzing voorkeursrecht Brandevoort II per 21 september 
2017 in verband met het verloop van de tien jaarstermijn 

V 1. Kennis te nemen van het feit dat de aanwijziging van het voorkeursrecht in het bestemmingsplan 
Brandevoort II, betreffende de percelen zoals aangegeven op de bij besluit behorende tekening en 
lijst van percelen zijn aangegeven, van rechtswege vervalt na het verstrijken van de termijn van 10 
jaar, zijnde op 21 september 2017. 
2. De eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de betreffende percelen hiervan in kennis te 
stellen middels een aangetekend schrijven en een mededeling van het van rechtswege vevallen 
van het voorkeursrecht te publiceren en de stukken ter inzage leggen op de wettelijk 
voorgeschreven wijze. 
3. de aanwijzing van het gemeentelijke voorkeursrecht van de betreffende percelen door te halen in 
het register van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). 
4. De contractspartijen van de Heads of Agreement, samenwerkingsovereenkomst Brandevoort II 
te Helmond,  hiervan in kennis te stellen. 
5. De afdelingsmanager Ondernemen & Ontwikkelen te mandateren om de in punt 2 en 4 vermelde 
brieven te ondertekenen namens het college. 
 

B Conform 

10. St 33510178 Beantwoording vraag fractie Helder Helmond: Ontruimen 2
e
 verdieping bibliotheek 

V 
Op de door raadsfractie Helder Helmond gestelde vraag reageren overeenkomstig bijgaand 
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antwoord. 

 

B Met een enkele redactionele aanpassing is het college akkoord. 
 
Conform.  
 
 
 

 


