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Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 10 oktober 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

   

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 3 oktober 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B Conform  

3. Bm 33528711 Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2016 

V Kennis te nemen van het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2016 
 

B Conform  

4. Sm 33399150 Verkoop van 14 woningen de Waart: Matthijs Vermeulenstr. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11,12,15, 17, 
19 en 31 en de Waart 47 en 55 te Helmond aan Stichting woonpartners 

V Overeenkomstig  het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet te besluiten om tot 
verkoop over te gaan van 14 woningen de Waart: Matthijs Vermeulenstraat 1, 3, 5, 6, 7, 9, 
11,12,15, 17, 19 en 31 en de Waart 47 en 55 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond 
sectie I nummers 2549, 2548, 2547, 2550, 2556, 2545, 2544, 2600, 2553, 2552, 2578, 2717, 2597, 
en 2556, tezamen groot 1.740 m², aan Stichting Woonpartners, voor een totale koopprijs van € 
210.000,- k.k. 

B Conform  
 
 
 

5. vdZ 33537460 Bezwaarschrift tegen afwijzen van bijzondere bijstand voor medische kosten 
(2.2017.0098.001) 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen 
2. Het bezwaar gegrond te verklaren 
3. Het bestreden besluit te herreopen en aan belanghebbende €20,50 bijzondere bijstand toe te 
kennen 
 

B Conform  
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6. vdZ 33535276 Voortzetten pilot Uitstroom uit de bestuursrechtelijke premie 

V 1. Kennisnemen nemen van de resultaten van de evaluatie van de 1
e
 fase van de pilot Uitstroom 

uit de bestuursrechtelijke premie. 
2. Besluiten de pilot Uitstroom uit de bestuursrechtelijke premie voort te zetten in een fase 2, 

waarbij binnen de termijn van één jaar alle bijstandsgerechtigden in het bestuursrechtelijk 
regime in Helmond de mogelijkheid wordt geboden om aan de pilot deel te nemen. 

3. De kosten van de uitvoering van de 2
e
 fase van de pilot, geraamd op € 46.750,-, dekken vanuit 

het Programma Sociale Stad.  
4. Bijstandsgerechtigden met thuiswonende kinderen tot 18 jaar en bijstandsgerechtigden die zich 

zelf aanmelden worden als eerste in gelegenheid gesteld om aan de pilot deel te nemen. 
5. De gemeenteraad via toegevoegde RIB informeren over de pilot en de continuering daarvan. 
 

B Conform  
 
 
 

7. Sm 33539600 Koopovereenkomst met Ontwikkelingscombinatie Hurks-Adriaans Brandevoort V.O.F. 
inzake bouwpercelen voor 21 grondgebonden vrije sector koopwoningen aan de Abendonk, 
Melisdonk, Mommersdonk en Vermulstdonk. 

V Instemmen met het aangaan van de koopovereenkomst "Bestemmingsplan Brandevoort II, 
Liverdonk, blok 3, 21 grondgebonden vrije sector koopwoningen, aan de Abendonk, Melisdonk, 
Mommersdonk en Vermulstdonk, d.d. 07 september 2017" met Ontwikkelingscombinatie Hurks-
Adriaans Brandevoort V.O.F. inzake bouwpercelen voor 21 grondgebonden vrije sector 
koopwoningen aan de Abendonk, Melisdonk, Mommersdonk en Vermulstdonk voor een koopsom 
van € 1.164.162,79, te vermeerderen met omzetbelasting. 
 

B Conform  
 
 

8. dV 33545254 Versturen antwoordbrief aan Gilde Sint Antonius Abt Mierlo - Hout 

V Voorgesteld wordt om bijgevoegde brief te versturen naar het Gilde Sint Antonius Abt Mierlo - Hout. 
 

B Conform  
 
 

9. St 33544824 Brabantse Agenda Wonen 

V 1. Kennis te nemen van de Brabantse Agenda Wonen 
2. Agenda betrekken bij de lokale - en regionale beleidsontwikkeling op het gebied van Wonen 
 

B Conform  
 
 

10. St 33541357 Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven 

V 1.In te stemmen met conceptraadsvoorstel inzake de Integrale Strategie Ruimte MRE;  
2.het voorstel ter besluitvorming door te geleiden naar de raad; 
3.in de raadscommissie Omgeving (of Bestuur en Economie) een presentatie te houden over de 
verhouding van de ISR tot andere lopende regionale trajecten.  
 

B Conform  
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11. vdZ 33531129 Verbeterplan BRP en PNIK n.a.v. de zelfevaluatie 2016 

V 1.Het onafhankelijk opgestelde Onderzoek- en adviesrapport met betrekking tot de kwaliteit van de 
BRP en de zelfevaluatie BRP en PNIK, tezamen met de bijbehorende actielijst met aanbevelingen, 
vast te stellen als zijnde het verbeterplan BRP en PNIK; 
2.Conform de toelichting, twee in het rapport genoemde aanbevelingen niet over te nemen en:   

 te kiezen voor onze eigen BRP-specialisten om alle fouten verder op te lossen in plaats 
van te kiezen voor een extern dreamteam; 

 geen aanvullend onderzoek uit te laten voeren maar de optimalisatie van processen en 
professionaliteit van medewerkers, mee te nemen in de verder te ondernemen stappen 
binnen de organisatieontwikkeling. 

3.De voortgang van de uitvoering van dit verbeterplan verder te volgen binnen het wettelijk 
verplichte traject van jaarlijkse zelfevaluaties (eerstens in november 2017); 
4.Ten aanzien van een verbeterde aanpak  ter voorkoming adresfraude zal u in december een 
voorstel worden aangeboden.  

 

B De presentatie maakt onderdeel uit van de notulen.  
 
Conform  
 

12. Sm 33546574 Herziening rentepercentage lening Savant 

V 1.Kennisnemen van de herziening van het rentepercentage van de lening van Savant bij de NWB; 
2.De overeenkomst van rentevaststelling en uitvoering die de NWB voor de renteherziening heeft 
opgesteld namens de gemeente ter kennisname laten ondertekenen door de burgemeester. 
 

B Conform  
 
 

13. dV 33540267 Bomenbeheerplan 2017 - 2022 

V 1.Het Bomenbeheerplan 2017-2022 vast te stellen 
2.Gelijktijdig het Bomenbeheerplan 2012-2017 te laten vervallen 
 

B Conform  
 
 
 

14. vB 33546985 Concept-presentatie in verband met raadsvoorstel glasvezel in Helmond, ten behoeve 
van de raadscommissie BE op 12 oktober 2017 

V Instemmen met de concept-presentatie over glasvezel in Helmond ten behoeve van de 
raadscommissie BE op 12 oktober 2017 
 

B Conform  
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15. Sm 33541633 Energietransitie; Klimaatbegroting en Intentieovereenkomst 

V 1. Kennis nemen van de rapportage ‘Klimaatbegroting gemeente Helmond’ (d.d. 17-8-2017). 
2. Instemmen met de Intentieovereenkomst Energietransitie en Wethouder Smeulders 

mandateren voor het tekenen van de Intentieovereenkomst op 12-10-2017, namens het 
College van B&W. 

3. Instemmen met informerende presentatie voor de Commissie Omgeving op 14 november 
2017, met de resultaten van de ‘Klimaatbegroting gemeente Helmond’ en de 
Intentieovereenkomst Energietransitie. 

4. Instemmen met én het versturen van de Raadsinformatiebrief “Energietransitie” naar de 
gemeenteraad 

B Conform  
 
 

16. Sm 33525483 Verklaring van verjaring Van der Brugghenstraat 4 J.H.W. Doensen - C.J.M. Rijkers 

V Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet te besluiten 
akkoord te gaan met de formalisering van de overgang van rechtswege van de eigendom van het 
aaneengesloten gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Stiphout, sectie B, 
nummers 2188 en 4185, ter grootte van ongeveer 1 are 10 centiare, naast de woning aan de Van 
der Brugghenstraat 4 op de heer J.H.W. Doensen en mevrouw C.J.M. Rijkers door het laten 
opstellen van een notariële verklaring van verjaring en het inschrijven daarvan in de Openbare 
Registers, zulks overeenkomst bijgaande verklaring. 
 

B Conform  
 
 

17. Sm  33525163 Verklaring van verjaring Stilpot 31 / Jan Ettenstraat 1 J.A.J.M. Verhallen 

V Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet te besluiten 
akkoord te gaan met de formalisering van de overgang van rechtswege van de eigendom van een 
gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Stiphout, sectie B, nummer 4143, ter 
grootte van ongeveer 19 centiare, gelegen achter de woning aan de Jan Ettenstraat 1 op de heer 
J.A.J.M. Verhallen (of diens rechtsopvolger) door het laten opstellen van een notariële verklaring 
van verjaring en het inschrijven daarvan in de Openbare Registers, zulks overeenkomst bijgaande 
verklaring. 
 

B Conform  
 
 

18. Sm  33548826 Raadsinformatiebrief stand van zaken geuroverlast 

V 
1. Instemmen met de raadsinformatiebrief stand van zaken geuroverlast; 
2. De raadsinformatiebrief bekend maken zodra de ontwerpbeschikking van Den Ouden wordt 
gepubliceerd. 

 

B Conform  
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19. St 33541793 Verzoek aanvraag aanwijzing gemeentelijk monument Ameidestraat 3 

V Voorgesteld wordt om de gevel van Ameidestraat 3 niet aan te wijzen als gemeentelijk monument 

B Het college verzoekt om behoud van de oude 16e eeuwse gevelsteen uit Liessel.  
 
Voor het overige conform.  
 
 
 

20. vdZ 33542788 Subsidieaanvraag Continuering ZeG Plus 

V 1. In te stemmen met het verstrekken van een eenmallige subsidie voor de Continuering van Zorg 
en Gemak Plus de periode van 1 november 2017 - 31 okt 2018 van €  35.906,40. 
2. Dit te bekostigen uit het Sociaal Innovatie Fonds (SIF). 
3. In te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief 'Continuering ZeG Plus'. 

B Conform  
 
 

21. St 33498261 Ruimtelijke Agenda De Peel 

V 1. In te stemmen met de concept Ruimtelijke Agenda voor de Peel. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel; de Ruimtelijke Agenda voor de Peel na advies van de 
commissie Omgeving ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad en via de drie 
voorgestelde programmalijnen op te pakken en uit te werken. 
 

B Het college stemt in principe in met het voorstel Ruimtelijke Agenda De Peel, maar verzoekt tot 
nader overleg over de uitvoering hiervan.  
 
Voor het overige conform. 
 
 

22. St  33542852 Helmondse aanpak Omgevingswet 

V 1. Instemmen met de Helmondse aanpak Omgevingswet 
2. De presentatie Helmondse aanpak vrijgeven voor de beginspraakavond van 7 november 

aanstaande 
 

B Het college verzoekt om het thema duurzaamheid toe te voegen aan de Helmondse aanpak 
Omgevingswet.  
 
Voor het overige conform.  
 
 

 


