
 

 
 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 7 november 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 31 oktober 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst doorgenomen en geactualiseerd.  

3.  Agenda commissie M d.d. 13 november 2017 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. vB 33543880 Vaststellen Beleidsregels moment uitbetalen uitkering exclusief vakantietoeslag en 
moment uitbetalen vakantietoeslag Participatiewet Helmond 2017 

V 1.Intrekken van de beleidsregels met titel:  
a. Moment uitbetalen vakantietoeslag (B139); 
b. Moment uitbetalen algemene bijstand exclusief vakantietoeslag (B115). 
2.Vaststellen van de Beleidsregels moment uitbetalen uitkering exclusief vakantietoeslag en 
moment uitbetalen vakantietoeslag Helmond. 
 

B Conform  

5. Sm 33569291 Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 en vooruitblik 4e kwartaal 2017 gemeentelijke 
liquiditeiten 

V Bijgevoegde kwartaalrapportage betreffende de liquiditeitspostie over het 3e kwartaal 2017 en de 
vooruitblik over het 4e kwartaal 2017 vast te stellen. 
 

B Conform  

6. dL 33560797 Vaststellen Programma Onderwijshuisvesting 2018  
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V 1. Het bekostigingsplafond voor de uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2018 á € 
1.000.000,-- onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2018-2021 door de 
gemeenteraad, vast te stellen en te dekken uit de voor 2018 beschikbare investeringsruimte 
onderwijshuisvesting ad € 1.000.000, waarvoor:  

a. € 200.000,-- voor de uitbreiding van De Taalbrug conform raadsbesluit RV019 
b. € 800.000,-- voor het Programma Onderwijshuisvesting 2018 

2. Programma Onderwijshuisvesting 2018 vast te stellen. 
 

B Conform  

7. vdZ 33569113 Convenant buurtbemiddeling Helmond 

V 1. Akkoord te gaan met de ondertekening van het convenant buurtbemiddeling Helmond (zie 
bijlage); 
2. De teammanager Ontwikkeling van het Programma Sociaal Domein te machtigen om de 
overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen. 
 

B Conform  

8. dL 33566942 Ondertekening convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet 

V 1. Akkoord te gaan met het aangaan van het convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet 
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder mevr. J. Visscher van de gemeente Eindhoven te 
machtigen om het convenant namens gemeente Helmond te ondertekenen 
 

B Conform  

9. vB 33563809 Aanvraag van een voorschot op de BUIG middelen in verband met de verhoogde 
asielinstroom 

V 1.In te stemmen met de aanvraag van een voorschot op de BUIG 2017, in verband met de hogere 
uitkeringskosten door de verhoogde asielinstroom; 
2.In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Senzer in 2017 ter hoogte van het 
voorschot, na ontvangst van het definitief verkregen voorschot. 
 

B Conform  

10. St 33564232 Vragen van helder Helmond inzake Helmondse cultuur export artikel 

V Voorstel akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen. 

B Conform  

11. vdZ 33572063 Startsubsidie ten behoeve van doorstart wijksteunpunt de Ark 

V 1.De wijkraad Stiphout-Warande t.b.v. het project behoud ‘de Ark’ voor het jaar 2017/2018, een 
startsubsidie toekennen van € 19.000,- uit de post Versterken Lokale Netwerken (64005/46002) 
2.Na de zomer van 2018 gezamenlijk evalueren en vanaf 2019 eventuele subsidie dekken uit de 
post basisvoorzieningen accommodaties (64205-21010) 



 

 
 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 7 november 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

3.Bijgaande raadsinformatiebrief versturen aan de gemeenteraad. 
 

B Conform  

12.  33572921 Deelname Provada 2018 

V 1.    Instemmen met deelname aan de Provada 2018 in BrabantStad-verband. 
2.    Akkoord gaan met een kostenraming van 15.000 euro, te dekken uit Brainport Smart District 
(50%) en Bestuurlijke Samenwerking (50%). 
 

B Conform  

13. Sm 33574260 Presentatie "Landbouwgronden" 

V 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde presentatie "landbouwgronden". 
2. Deze presentatie informatief te presenteren aan de Commissie Omgeving van 14 november 
2017. 
 

B Conform  

14. St 33573141 Stedelijk Gebied Eindhoven - Samenwerkingsagenda 2018-2025 

V 1.In te stemmen met de wijzigingen in de Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 
2018-2025. 
2. De verwachte stijging van het aandeel van Helmond in de kosten van het SGE secretariaat en 
het werkbudget in het begrotingsjaar 2018 incidenteel te dekken uit de begrotingspost Regionale 
Samenwerking. 
3. Aan de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om de Samenwerkingsagenda 
Stedelijk Gebied Eindhoven  vast te stellen. 
4. Aan het Presidium voor te stellen om dit raadsvoorstel, gelet op de samenhang, gelijktijdig te 
behandelen met het raadsvoorstel inzake het Afsprakenkader Wonen. 
 

B 
 

Conform  

15. St 33570888 Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven 

V 1. Instemmen met het voornemen het Afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2017 
aan te gaan; 
2. De raad voor te stellen: 
a. in te stemmen met het aangaan van het Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied 
Eindhoven. 
b. het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven het Afsprakenkader Wonen 
2017 Stedelijk Gebied Eindhoven mede aan te gaan. 
 

B Conform  

16. vdZ 33562954 Inleen Senzer medewerkers voor Strijkdienst ZeG (LEVgroep) 
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V 1. In te stemmen met het verstrekken van een eenmallige subsidie van € 5.902,- voor het 
verlengen van het inlenen van Senzer mensen voor de Strijkdienst  ZeG (LEVgroep) voor de 
periode van 1 januari - 31 maart 2018. 
2. Dit te bekostigen uit het Sociaal Innovatie Fonds (SIF). 
 

B Conform 

17. Bm 33568491 Evaluatie Aanvalsplan Veiligheid najaar 2017 

V 1. Kennis te nemen van de derde evaluatie van het Aanvalsplan Veiligheid. 
2. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid Peelland 2015-2018 (januari-juni 2017).  
3. De derde evaluatie van het Aanvalsplan Veiligheid toe te voegen aan de agenda van de 
Commissie Bestuur & Economie, d.d. 16 november 2017. 
  
 

B Conform, aanvullen met toepassen van mediationmethodiek  

18. St 33574600 Subsidieaanvraag ijsbaan Markt 

V 1.Onder voorbehoud van vergunningverlening instemmen met het verlenen van een 
subsidiebijdrage van € 35.000 aan Stichting Helmond City Events voor de realisatie van een 
Winteractiviteit in de periode 20-11-2017 t/m 07-01-2018 op de Markt in Helmond. 
2.Instemmen met het geven van een garantie dat de gemeente, mochten de stroomkosten meer 
zijn dan € 10.000 met als uiterste € 25.000, die meerkosten voor haar rekening neemt. 
 

B Conform 

19. vdZ 33563813 Evaluatie (2017) en voorstel (2018 en verder) tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo 

V 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie verlaging eigen bijdrage Wmo 2017, die laat zien 
dat de beoogde effecten van de lokale maatregel zijn gerealiseerd binnen de financiële kaders; 
2. De evaluatie aan de commissie Maatschappij en raad voor te leggen; 
3. De raad (en ter advisering de commissie Maatschappij) met bijgevoegd raadsvoorstel voor 2018 
en verder voor te stellen de huidige lokale maatregel te continueren, te weten tegemoetkoming 
door het instrument van ophoging van de inkomensgrens van de inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage met 25% (raadsbesluit 11, 31 januari 2017); 
4. De effecten van de nieuwe landelijke maatregel (volledig schrappen van het inkomensafhankelijk 
deel - regeerakkoord 2017) voor inwoners én de ontwikkelingen in het klantenbestand van 
individuele Wmo voorzieningen (met eigen bijdrageplicht) en de kosten ervan te monitoren en 
afhankelijk van de ervaringen medio 2018 de raad te infomeren en eventuele aanvullende 
maatregelen voor te stellen. 
 

B Dhr. Berkers geeft middels een presentatie een toelichting op de landelijke ontwikkelingen rondom 
het WMO-beleid: de afbouw van de eigen bijdrage en de financiele tegemoetkoming vanuit het Rijk 
aan de gemeenten. Vooralsnog staat de invoeringsdatum op begin 2019. Het college staat open 
voor de mogelijkheid, deze ontwikkeling te implementeren in 2018, mits het Rijk via de december- 
dan wel de meicirculaire voor de lange termijn financiele zekerheid biedt.  
 
De presentatie maakt onderdeel uit van de notulen.  
 
Conform.  
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