
 

 
 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 14 november 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 7 november 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 Commissie O d.d. 14 november 2017 en Commissie M d.d. 13 en 20 november 2017 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. vB 33577841 Antwoordbrief op vragen van CDA over WiFi4EU 

V Instemmen met de antwoordbrief op schriftelijk gestelde vragen van het CDA over deelname aan 
WiFi4EU en deze antwoordbrief in handen van de griffier geven. 
 

B Conform 

5. vB 33575445 Bezwaar tegen het verlagen van de bijstand met ingang 1 juni 2017 gedurende één 
maand met 100% 

V 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 
2. Het besluit te herroepen. Er wordt alsnog afgezien van het opleggen een maatregel. 
 

B Conform 

6. Bm 33572279 Jaarverslag 2016 bezwaarschriftencommissie  
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V 1. Kennis nemen van het jaarverslag 2016 van de bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond. 
2. De aanbevelingen gedaan door de bezwaarschriftencommissie overnemen zoals verwoord in de 
toelichting. 
3. De bezwaarschriftencommissie uitnodigen voor een gesprek met het college over het 
jaarverslag. 
4. Het verslag van de bezwaarschriftencommissie met bijgevoegd commissieformat ter kennisname 
toesturen aan de commissie Bestuur en Economie. 
 

B Conform 

7. vdZ 33577676 Projectplan ZeG Plus ism Summa College 2017 

V 1. In te stemmen met het verstrekken van een eenmallige subsidie ter hoogte van €  27.700,-
  voor het Projectplan - subsidieaanvraag ZeG Plus ism Summa College voor de periode van 1 
november 2017 - 31 okt 2018. 
2. Dit te bekostigen uit het Sociaal Innovatie Fonds, pijler Stadsleerbedrijf 
 

B Conform 

8. St 33478889 Samenwerkingsovereenkomst Fonds Gehandicaptensport en Gemeente Helmond, 
betreffende: Uniek Sporten 

V 1.Een samenwerkingsovereenkomst tussen Fonds Gehandicaptensport en Gemeente Helmond 
aan te gaan, betreffende Uniek Sporten, conform bijgevoegd concept. 
2.De wethouder van Sport te machtigen deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

B Conform 
 
 
 

9. vdZ 33473641 Vaststelling subsidie SMO 2016 

V 1.De verleende subsidie aan de SMO over het jaar 2016 vast te stellen op  € 1.950.707,- 
2.Een bedrag ad € 90.386,- aan SMO te betalen in verband met de garantstelling van de inning van 
de eigen bijdrage over het jaar 2016 en de correctie van de subsidie over 2015. 
3.De SMO hierover schriftelijk te informeren. 
 

B Conform 
 
 
 

10. dL 33581069 Beantwoording van de brief van buurtvereniging 'De Wildschaar' over de vestiging en 
uitbreiding van geitenhouderijen in Gemert-Bakel 

V In te stemmen met beantwoording van de initiatiefbrief van buurtvereniging 'De Wildschaar' via 
bijgevoegde conceptreactie. 
 

B Het college verzoekt om een tekstuele wijziging van de beantwoordingsbrief. 
 
Voor het overige conform.  
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11. Sm 33570550 Geactualiseerde controleverordening (artikel 213) en verordening doelmatigheid en 
doeltreffendheid (artikel 213a) en controleprotocol 

V Vaststellen van: 
1. controleverordening (artikel 213) 
2. verordening doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a) 
3. controleprotocol 
 

B Conform  
 
 
 

12. vdZ 33581733 Ter kennisname presentatie 'werkbezoek CieM - Stadsleerbedrijf d.d. 20-11-2017 

V Verzoek aan B&W om in te stemmen met de PPT presentatie 'Werkbezoek Cie M 
aan Stadsleerbedrijf 20-11-2017' en door te geleiden naar Cie M. 
 

B Conform  
 
 
 

13. vdZ  33580706 Raadsinformatiebrief gratis verstrekking kleding minima 

V In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief gratis verstrekking 
kleding aan minima 
 

B Conform  
 
 
 

14. St 33543043 Subsidieaanvraag 2018 Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond 

V 1.  In te stemmen met het verlenen van een eenjarige subsidie van € 71.248,- aan Stichting Lokale 
Omroep en Televisie Helmond voor het jaar 2018 
2.  In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-subsidiebeschikking (kenmerk 
33543043) 
 

B Conform  

15. dV V&A BRAVO FLEX bus 

V In te stemmen met de gefomuleerde antwoorden. 

B Conform  

16. Sm 33576350 Eindverantwoording Samen Investeren Goorloopzone 
 

V De provincie te verzoeken de subsidie Samen Investeren voor het project Goorloopzone definitief 
vast te stellen met bijgevoegde brief. 
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B 
 

Conform  

17. dL 33539786 Herziening van speelruimtebeleid tot beleidskader voor een beweegvriendelijke 
woonomgeving 

V 1.In te stemmen met de nota Natuurlijk buiten spelen! Beleidskader voor een beweegvriendelijke 
woonomgeving; 
2.De uitwerking hiervan onderdeel uit te laten maken van het overdrachtsdossier; 
3.In te stemmen met voorgestelde vervolgstappen (zie toelichting); 
4.De nota ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein, de Jeugdraad en 
vervolgens aan de commissie Maatschappij; 
5.De nota aan de gemeenteraad aan te bieden met het verzoek deze inhoudelijk te onderschrijven, 
zonder daaraan financiële consequenties te verbinden. 

 

B Conform  
 

 


