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Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 24 oktober 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst is doorgenomen en geactualiseerd.  

3.  Agenda raadsvergaderingen 31 oktober 2017 en 2 november 2017 
 

V Ter kennisname 

B Conform 

4.  Agenda Commissie M 6 november 2017  

V Ter kennisname 

B Conform  

5. vB 33562511 Statutenwijziging VNG inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector 
gemeenten 

V 1. Instemmen met de voorgestelde statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor 
de sector gemeenten. 
2. Portefeuillehouder P&O machtigen om de gemeente Helmond te vertegenwoordigen op de 
Bijzondere algemene ledenvergadering d.d. 1 december 2017 en namens de gemeente Helmond 
in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten. 
 

B Conform  
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6. Sm 33561833 Koopovereenkomst met Adriaans Aannemersbedrijf B.V. inzake bouwpercelen voor 8 
grondgebonden vrije sector koopwoningen aan de Hasselbeemden 

V Instemmen met het aangaan van de koopovereenkomst "Bestemmingsplan Brandevoort I, Brand, 8 
grondgebonden vrije sector koopwoningen, aan de Hasselbeemden, d.d. 16 oktober 2017" met 
Adriaans Aannemersbedrijf B.V. inzake bouwpercelen voor 8 grondgebonden vrije sector 
koopwoningen aan de Hasselbeemden voor een koopsom van € 486.462,50, te vermeerderen met 
omzetbelasting. 
 

B Conform  

7. vB 33550859 Vaststellen en bespreken met de raad van de Notitie Gebundelde Uitkering 2017 / Plan 
van Aanpak verlagen uitgaven BUIG 2017 

V 1. In te stemmen met bijgevoegde Notitie Gebundelde Uitkering 2017 / Plan van Aanpak verlagen 
uitgaven BUIG 2017. 
2. De gemeenteraad, gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie, voorstellen om 
in te stemmen met de voorgestelde maatregelen om te komen tot een kostenreductie 
 

B Conform  

8. vdZ/ 
dL 

33549398 Opheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 

V Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, instemmen met het opheffen van de 
gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. en het ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam 
per 1 februari 2018. 
 

B Conform  
 
 

9. Sm 33539951 Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2017 

V Het "Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2017" vast te stellen 
en te publiceren op de gebruikelijke wijze. 
 

B Conform  
 
 

10. dL 33565738 Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken 2018 

V 1.   In te stemmen met subsidieverleningen van in totaal € 19.706.433 door middel van het 
Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2018 (professionele en vrijwilligersorganisaties); 
2.   In te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule voor een aantal te laat ingediende 
subsidieaanvragen, te weten Speeltuin Rijpelroets, Hockeyclub Helmond en Jeugdzeilvereniging 
Berkendonk; 
3.   Het Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2018 ter kennisname toe te sturen aan 
de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

B Conform  
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11. vdZ 33538440 Verordening  Wmo 2018 

V Uw raad, gehoord het advies van de commissie Maatschappij, voor te stellen om: 
1. Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Helmond 2018 inclusief de 
toelichting daarop, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Helmond 2015. 
2. Het vaststellings- en intrekkingsbesluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 
3. Instemmen met voorgestelde reactie op het ingekomen advies van de Adviesraad Sociaal 
Domein.  
 

B Conform  
 
 

12. Bm 33563749 Nadere regels Jeugdlintje 

V 1. De nadere regels Jeugdlintje vaststellen volgens bijgevoegd concept 
2. De nadere regels Jeugdlintje op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend maken 
 

B Conform  
 
 

13.  Ingekomen brief  Min. BZK: Brexit-loket voor medeoverheden 

V Ter kennisname  

B Conform  
 
 

14. vB 33557924 Wijziging salarisbedragen, Wettelijk minimumloon en Individueel Keuzebudget CAO-
gemeenten 2017 

V 1. Wijzigingen in de CAR vaststellen overeenkomstig ledenbrief  TAZ/U201700653/ 17/057 
CvA/LOGA 17/10 inclusief bijlagen 1 t/m 14. 
2. Het collegebesluit bekendmaken overeenkomstig de regeing bekendmaking en 
beschikbaarstelling reglegeving decentrale overheden. 
 

B Conform  

15. dL 33550376 Voorstel ‘Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim, regiojaarverslag 2015-
2016 en uitvoeringsplan RMC 2017-2018’ 

V 1.Het regiojaarverslag 2015-2016 ‘Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim’, vast te 
stellen. 
2.Middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad van Helmond hierover te informeren. 
3.Kennis te nemen van het uitvoeringsplan RMC 2017-2018. 
 

B 
 
 

Het college verzoekt de RIB toe te spitsen op de Helmondse situatie alvorens de brief aan de raad 
wordt verzonden.  
 
Voor het overige conform.  
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16. Sm 33543092 Project intensivering toezicht veehouderijen 

V 1. Besluiten in te stemmen met de deelname aan het project intensivering toezicht veehouderijen. 
2. Wethouder Smeulders te machtigen om namens het college het afsprakenkader te 
ondertekenen. 
3. Besluiten in te stemmen met de concept-beantwoording van de vragen van de D66 fractie over 
gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen. 
 

B Conform 
 
 

 


