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 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

   

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 10 oktober 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B Lijst is doorgenomen en geactualisseerd  

3.  Agenda Commissie M 23 oktober 2017 en Commissie O (gecombineerd) 26 oktober 2017 en 
informatie hooravond begroting 25 oktober 2017 

V Ter kennisname 

B Conform 

4. St 33555039 Tervisielegging ontwerp Paraplubestemmingsplan Parkeren 

V Kennisnemen van en instemmen met het ontwerp paraplubestemmingsplan Parkeren waarna de 
wettelijke procedure wordt gestart.  
 

B Conform 

5. St 33549033 Verlenen van een urgentie voor woningzoekenden (2.2017.0196.001) 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Stedelijk Gebied Eindhoven te volgen 
2. Het bezwaar gegrond te verklaren 
3. Het bestreden besluit te herzien en urgentie te verlenen aan de woningzoekende 
 

B Conform 

6. St 33547901 Bezwaar tegen het afwijzen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning 
(2017.0152.001) 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Stedelijk gebied Eindhoven te volgen. 
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren 
3. Het bestreden besluit niet te herzien 
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B Conform 

7. dV 33539199 14e wijziging hondenkaart Helmond 2005 

V 1.De hondenkaart te wijzigen conform bijgevoegd uitvoeringsbesluit tot veertiende wijziging van de 
Hondenkaart 2005. 
2.Dit  besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 
 

B Conform 

8. Sm 33526508 Verkoop van het woonappartement Dortmunderkade 5 met parkeerplaats 

V Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet te besluiten in te 
stemmen met de verkoop van de appartementsrechten:  
1. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning met verder toe- en 
aanbehoren gelegen op de tweede verdieping van het gebouw, met bijbehorende berging gelegen 
op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Dortmunderkade 5 te Helmond, kadastraal 
bekend gemeente Helmond sectie F complexaanduiding 863, appartementsindex 5, uitmakende 
het 20/1000ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap omvattende: 
a. een perceel grond gelegen te Helmond in het plan Suytkade aan de Dortmunderkade, met een 
daarop gerealiseerd gebouw, welk gebouw omvat: 
- op de begane grond: parkeerplaatsen en bergingen voor woningen; 
- op de eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde-, zesde-, zevende-, achtste- en negende 
verdiepingen: woningen; 
b. het recht van opstal, inhoudende de bevoegdheid voor de gerechtigde om een opstal casu quo 
bouwwerk boven de blote eigendom van een perceel grond gelegen te Helmond sectie F nummer 
861, groot zeventien are en negentien centiare en kadastraal bekend gemeente Helmond sectie F 
nummer 860, groot tweeënnegentig centiare; 
2. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats, gelegen op de 
begane grond van het gebouw, aan de Dortmunderkade (ongenummerd) te Helmond, kadastraal 
bekend gemeente Helmond sectie F complexaanduiding 863-A, appartementsindex 41, 
uitmakende het 2/1000ste onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap; voor een totale 
koopsom van € 225.000,- kosten koper. en onder de voorwaarden zoals opgenomen in 
bijgevoegde koopovereenkomst. 
 

B Conform 

9. Sm 33519916 Aanwijzing jaarwisseling, Carnaval en Koningsdag/Koningsnacht als collectieve 
festiviteiten 2018 

V 1. De periode van 31 december 2017 tot en met 1 januari 2018, de periode van 9 februari 2017 tot 
en met 13 februari 2018 en de periode 26 april 2018 tot en met 27 april 2018 aanwijzen als 
collectieve festiviteiten overeenkomstig bijgaand concept-uitvoeringsbesluit. 
2. Het uitvoeringsbesluit als bedoeld onder 1 op de gebruikelijke wijze bekendmaken. 
 

B Conform 

10. St 33553391 Koopovereenkomst "Suytkade - Appartementen Stadsdeel Noord" met Stichting 
Woonbedrijf SWS.Hhvl 

V 1. Instemmen met het aangaan van de koopovereenkomst "Suytkade - Appartementen Stadsdeel 
Noord" met Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl; 
2. Instemmen met het van toepassing zijn van de oude sociale grondprijs van € 226,- per m2 
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exclusief btw als basis voor de berekening van de op grond van deze koopovereenkomst 
verschuldigde koopsom;  
3. Instemmen met een bijdrage van de gemeente groot € 150.000,- inclusief btw aan de aanleg van 
een brug voor de ontsluiting van de parkeergarage van de op grond van deze koopovereenkomst 
te realiseren noordelijke woontoren (noordgebouw). 
 

B Conform 

11. dV 33554590 Havenpark - presentatie aan de Commissie Omgeving 

V Instemmen met bijgaande presentatie inzake het Havenpark voor de Commissie Omgeving van 26 
oktober as. 
 

B Conform 

12. Sm 33508449 Beleid Textielinzameling 

V 1.Vaststellen van het model textielinzameling; 
2.Vaststellen van de 1

e
 wijziging van de Nadere regels subsidie oud papier, karton en textiel 

Helmond 2017; 
3.Vaststellen van de 2

e
 wijziging van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Helmond 2017; 

4.De afdelingsmanager Inrichting & Beheer Openbare Ruimte mandateren om de inzamelpunten te 
bepalen voor de afvalstromen van oud papier, textiel, glas en vet en deze als zodanig op te nemen 
als bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening.  
5.Besluiten om de optie uit te werken om de aanbesteding en inkoop van het sorteren en 
vermarkten van het textiel op naam van Blink te laten verlopen, waarbij inschrijvings- en 
gunningscriteria worden meegenomen die nog door het college worden vastgesteld; 
6.Vaststellen van het besluit Privaatrechtelijke tarieven Helmond 2017; 
7.De gemeenteraad over de definitieve besluitvorming te informeren middels de bijgevoegde 
concept Raadsinformatiebrief.  
 

B Conform  

 


