
 

 
 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 3 oktober 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

   

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 26 september 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst is doorgenomen en geactualisseerd.  

3.  Agenda’s Commissie M d.d. 9 oktober 2017 en Commissie O d.d. 10 oktober en Commissie B&E 
12 oktober 

V Ter kennisname  

B Conform  

4. vB 33535201 Bezwaar tegen besluit van 19 april 2017 waarbij het recht op bijstand is ingetrokken per 
13 mei 2016 en de bijstandsuitkering per 19 april 2017 wordt beëindigd, alsmede het teveel 
ontvangen bijstand over de periode van 13 mei 2016 tot en met 31 januari 2017 wordt 
teruggevorderd op grond van de Pw. 
 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 
2. Het besluit te herroepen in zoverre  dat het recht  op bijstand wordt  herzien o.g.v. art. 54 lid 3, 1

e
 

volzin PW over de periode 13 mei t/m 31 augustus 2016, de periode 1 t/m 31 oktober 2016 en de 
periode 1 t/m 31 december 2016 met inachtneming van de in deze maanden gestorte en 
bijgeschreven bedragen. De hierdoor teveel ontvangen bijstand ad € 397,14 bruto 
wordt teruggevorderd o.g.v. art. 58 lid 1 en lid 5 PW. Het recht op bijstand over de periode 1 t/m 28 
februari 2017 wordt ingetrokken o.g.v. art. 54 lid 3, 1

e
 volzin PW wegens het beschikken over 

voldoende eigen middelen (art. 11 lid 1 PW). 
 

B Conform 
 
 
 

5. vB 33529775 Bezwaar tegen het afwijzen van de aanvraag om bijstand op grond van de Pw. 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 
2. Het besluit te herroepen in zoverre dat over de periode 18 november 2013 tot 3 juni 2014 alsnog 
een bijstandsuitkering wordt toegekend naar de norm gehuwden. Tevens wordt aan wettelijke rente 
toegekend over de uit te betalen bijstand. 
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B Conform  
 
 
 

6. vB 33529705 Bezwaar afwijzen bijstandsuitkering met terugwerkende kracht op grond van de 
Participatiewet (Pw) 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen 
2. Het besluit van 16 november 2015, verzonden op 17 november 2015 te herroepen in die zin dat  
over de periode 2 oktober 2014 tot 16 oktober 2015 alsnog  bijstand naar de norm voor een 
alleenstaande (artikel 21 sub a Participatiewet) onder aftrek van de inkomsten uit arbeid toe te 
kennen. Tevens wordt wettelijke rente over de uitkering van 2 oktober 2014 tot 16 oktober 2015 
 toegekend. 
 

B Conform  
 
 
 

7. dV 33537321 Bezwaar tegen intrekking van rechtswege verleende omgevingsvergunning 
1.2016.0253.001 

V 1. Na heroverweging bij het besluit blijven waarbij de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning is ingetrokken 
2. Een bedrag vergoeden in verband met het beroep op de Wet dwangsom, berekend volgens de 
bedragen vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht 
 

B Conform  
 
 
 

8. vdZ 33531551 Onderzoek Nationale ombudsman naar toegang schulddienstverlening 

V Kennisnemen van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar de toegang van de 
gemeentelijke schulddienstverlening. 
 

B Het college merkt op dat de anonimisering enkel van toepassing is op geinterviewde clienten.  
 
Conform  
 
 
 

9. dV 33500739 Deelname Helmond aan Europees project FABULOS 

V In te stemmen met deelname aan het Europese project FABULOS: 
1. directeur L.Thijs te machtigen de noodzakelijke administratieve documenten te ondertekenen; 
2. in te stemmen met het maken van buitenlandse reizen door Gert Blom (O&O) als eerste 
contactpersoon namens Helmond ten behoeve van het project FABULOS; 
3. in te stemmen met het maken van buitenlandse reizen door Tamara Goldsteen en Marcel 
Unterberg (beiden O&O) ten behoeve van projectvergaderingen van het project FABULOS.  
 

B Conform  
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10. St 33538818 Aanvraag stimuleringsbudget ‘regionale samenwerkingsverbanden’ Grenzeloos Actief 

 1. Instemmen met het aanvragen van het stimuleringsbudget ‘regionale 
samenwerkingsverbanden’van €12.500. 

2. De wethouder van sport te mandateren deze aanvraag te ondertekenen. 
 

 Conform  
 
 
 

11. dV 33520200 5e wijziging Bomenkaart Helmond 2009 

V 1.Vast te stellen de 5e wijziging Bomenkaart en Bomencatalogus Helmond 2009 (zie bijgevoegde 
Uitvoeringsbesluit); 
2.Dit besluit op gebruikelijke wijze bekend te maken. 
 

B Conform  
 
 
 

12. St 33537916 Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan "De Groene Loper II" 

V Kennisnemen van en instemmen met het ontwerp bestemmingsplan De Groene Loper II waarna de 
wettelijke procedure gevolgd zal worden. 
 

B Conform  
 
 

13. dL 33539502 PDC Jeugdzorg 

V 1.Kennis te nemen van de Nota van Inlichtingen zoals opgesteld voor en na behandeling aan de 
Fysieke Overleg Tafel van alle vragen rondom overeenkomst, tarieven en enkele producten van de 
PDC; 
2.In te stemmen met de Productbeschrijvingen voor Jeugdhulp en WMO begeleiding, opgenomen 
in de Producten Diensten Catalogus (PDC); 
3.In te stemmen met de voorgestelde tarieven, behorende bij de nieuwe PDC; 
4.In te stemmen met voorliggende “Overeenkomst Individuele Ondersteuning Jeugd / Maatwerk 
Voorziening WMO / Beschermd Wonen; 
5.In te stemmen met de bijgevoegde RIB; 
6.Kennis te nemen van de presentatie voor de commissie M op 9 oktober. 
 

B Conform  
 
 
 

14. vB 33536344 Raadsinformatiebrief Helmond en de Dutch Design Week 

V 1. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
2.Te besluiten de Raadsinformatiebrief aan de Raad toe te zenden. 
 

B Conform 
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15. Sm 33541268 Tweede bestuursrapportage 2017 

V 1. In te stemmen met het voorleggen van de presentatie 2
e
 Berap 2017 aan de gemeenteraad 

ter vaststelling; 
2. Ter kennisname het naslagwerk 2e Berap 2017; 
3. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit bij de 2e Berap 2017; 
4. De bijgevoegde presentatie raadsvoorstel en raadsbesluit te agenderen voor de 

uitgebreide Commissie Financiën van 11 oktober 2017;  
5. Stand van zaken van de gedane toezeggingen bij de behandeling van de voorjaarsnota 

2017 en de toezeggingen, moties en amendementen begroting 2017 1e Berap 2017, ter 
kennisname: 

6. Kennisnemen van de stand van de post onvoorzien incidenteel; 
7. Instemmen met het beschikbaar stellen van de in de 2

e
 Berap opgenomen kredieten; 

8. De wethouder Financiën en de manager van de afdeling Financiën te machtigen tot het 
doorvoeren van de benodigde technische en tekstuele aanpassingen. 

 

B Het college verzoekt tot enkele tekstuele wijzigingen.  
Voor het overige conform  
 
 
 

  

  

 


