
 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 28 november 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 21 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 raadsvergadering d.d. 28 november 2017 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. vdZ 33580262 Raadsinformatiebrief convenant buurtbemiddeling 

V In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het convenant 
buurtbemiddeling. 
 

B Conform  

5. dV 33594501 Verlenging huidige Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en 
Vervoer (GGA) Zuidoost-Brabant tot en met 31 december 2018. 

V 1. Het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst GebiedsGerichte Aanpak 
Verkeer en Vervoer regio Zuidoost Brabant voor het jaar 2018; 
2. Portefeuillehouder, de heer Erik de Vries het mandaat te verlenen deze 
samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.   
 

B Conform 
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6. vB 33585589 Besluiten / Ondertekenen INTENTIEVERKLARING Principes voor de slimme, digitaal-
dynamische provincie en steden 

V Instemmen met en ondertekenen van bijgaande INTENTIEVERKLARING Principes voor de 
slimme, digitaal-dynamische provincies en steden (concept 27 september 2017). 
 

B Conform 

7. vdZ 33582181 Raadsvoorstel eenmalige subsidiering zorgaanbieders voor zorginfrastructuur in 2018 

V 1.Kennis te nemen van de eenmalig te ontvangen Rijksmiddelen voor 2018 voor zorginfrastructuur 
(van €139.000) en de achtergrond en het doel van het rijk om deze middelen te decentraliseren; 
2.Kennis te nemen van de ontvangen subsidieaanvragen van Savant Zorg, St. Annaklooster en 
Zorgboog voor zorginfrastructuur; 
3.De raad voor te stellen om (zie bijgevoegde raadsvoorstel):   

a. de ontvangen rijksmiddelen (zoals vermeld in de septembercirculaire 2017) van 
€139.000 (landelijk €27,8 miljoen) via de verdeelsleutel 2017 als subsidie toe te 
kennen aan zorgaanbieders voor de door het rijk beoogde doelstelling om de projecten 
nog een jaar langer te ondersteunen; 

b. in 2018 hiervoor €124.101 aan Savant Zorg, €9.911 aan St. Annaklooster en €4.979 
aan de Zorgboog beschikbaar te stellen; 

c. het subsidieplafond voor deze middelen op €139.000 vast te stellen; 
d. in 2018 samen met de betreffende zorgaanbieders te onderzoeken hoe we de 

gevolgen van de wegvallende middelen voor de inwoners van Helmond zoveel als 
mogelijk kunnen opvangen. 

 

B Conform 

8. vB 33572416 Toekennen subsidie aan het Werkbedrijf Senzer ten behoeve van uitvoering van de 
Participatiewet, Wsw, Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) en uitkeringsverstrekking ten behoeve 
van levensonderhoud of loonkostensubsidie (BUIG-middelen) en afbouw ID-banen 

V 1.Instemmen met de hierna volgende subsidieverlening aan het Werkbedrijf Senzer in 2018:  
a.€ 20.368.683 voor de duur van 12 maanden voor uitvoering van participatie activiteiten 
(incl. afbouw Wsw) als bedoeld in de Participatiewet; 
b.€ 39.846.013  voor de duur van 12 maanden voor het verstrekken van een uitkering aan 
die mensen die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud of het 
verstrekken van loonkostensubsidie zoals bedoeld in de Participatiewet; 
c.€ 30.167 voor de duur van 12 maanden voor uitvoering zoals bedoeld in het 
Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004; 
d.€ 190.000 voor de duur van 12 maanden voor uitvoering van de (afbouw)regeling ID-
banen; 

2.In te stemmen met de hierna volgende dekkingsbronnen voor de voorgestelde subsidieverlening:  
a.de integratie-uitkering sociaal domein 2018, onderdeel Participatie (programma 2, HP618 
en 621); 
b.de  specifieke uitkering Gebundelde uitkering 2018 Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 
(levensonderhoud startende zelfstandigen) (Programma 2, HP602); 
c.de specifieke uitkering 2018 Bbz 2004 (Programma 2, HP602); 
d.de begrotingspost ID-banen zoals vastgesteld in de begroting 2018 (Programma 2, 
HP621); 

3.De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidietoekenning het Werkbedrijf 
Senzer om informatie volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker; 
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4.Bijgevoegde conceptbeschikking(en), na uw besluit, toezenden aan het Algemeen Bestuur van 
het Werkbedrijf Senzer. 
 

B Conform 

9. vB 33572347 Toekennen subsidie aan het Werkbedrijf Senzer voor de uitvoeringskosten als bedoeld 
in artikel 33 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Senzer 

V 1.In 2018 aan het Werkbedrijf Senzer een subsidie toekennen van € 9.500.790  voor de duur van 
12 maanden als bijdrage in de uitvoeringskosten. 
2.In te stemmen met het bekostigen van de subsidie uit:  

a. het reguliere begrotingsbudget ‘uitvoering Participatiewet’ (programma 2, HP602) voor 
een bedrag van €7.600.790. 

b. de integratie-uitkering sociaal domein 2018 (onderdeel re-integratie) voor een bedrag 
van € 1.900.000; 

3.Bijgevoegde conceptbeschikking, na uw besluit, toezenden aan het Algemeen Bestuur van het 
Werkbedrijf Senzer. 
 

B Conform 
 
 

10. Sm 33535993 Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht 2018 

V Kennis nemen van het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 en het beoogde vervolg. 
 

B Conform 
 
 

11. Sm 33511022 Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling van Gebr. Gerrits Metaalhandel B.V. aan 
Helmondsingel 221 

V 1. Het opstellen van een MER is niet van toepassing voor het voornemen tot uitbreiding van Gebr. 
Gerrits Metaalhandel Helmond B V aan Helmondsingel 221 te Helmond; 
2. Het origineel van dit besluit zenden aan: 
- Gebr. Gerrits Metaalhandel B.V. 
- NIPA Milieutechniek; 
3. Dit besluit ter inzage leggen en te publiceren in de Staatscourant en weekblad Traverse. 
 

B Conform 
 
 

12. vB 33493472 Extra impuls klantprofielen 

V 1.In te stemmen met het toekennen van een subsidie aan Senzer in 2017 van € 88.500 ten 
behoeve van het digitaal beschikbaar maken van (gemeentelijke) klantprofielen voor de 
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, conform de in dit voorstel opgenomen inzet; 
2.De onder punt 1 genoemde inzet bekostigen uit de, door het ministerie van Szw, beschikbaar 
gestelde decentralisatie-uitkering van € 88.500 en de budgettaire gevolgen voor de begroting 2017 
bij de 2

e
 berap 2017 voor te leggen aan onze gemeenteraad; 

3.De raad informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief;  
4.Het Algemeen Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief hiervan schriftelijk in kennis te 
stellen. 
 

B Conform 
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13. St 33592525 Subsidie Stichting Kunstkwartier 2019 

V 1.Akkoord te gaan met het voorstel voor de exploitatie van Stg. Kunstkwartier voor het jaar 2018 
2.Hiervoor € 1.673.805,- beschikbaar te stellen 
3.De betreffende subsidie te dekken uit de begrotingspost Kunstkwartier 2018 
 

B Conform 

14. dL 33590007 Impuls duurzaam ouderschap 

V 1. Een coördinator (1 fte) in te zetten. 
2. De coördinator via subsidie te organiseren bij LEVGroep. 
3. Hiervoor € 180.000,- voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen. 
4. Hiervoor een werkbudget van € 100.000,- voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen. 
5. Dit te dekken uit Programma Sociale Stad, transformatie WMO/Jeugd. 
6. De raad te vragen akkoord te gaan met het raadsvoorstel (bijlage 2). 
 

B Het college verzoekt om een totaaloverzicht van projecten die gefinancieerd zijn vanuit het 
programma Sociale Stad.  
 
Voor het overige conform  
 
 

15. dV 33586953 Subsidieaanvraag Helmond Marketing nieuwe UIT-agenda en Helmond-brochure 

V 1.In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidiebijdrage van € 29.995 aan Stichting 
Helmond Marketing voor de realisatie van een (digitale) UIT-agenda voor Helmond. 
2.In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidiebijdrage van € 25.080 aan Stichting 
Helmond Marketing voor de realisatie ven een (digitale) toeristische Helmond-brochure. 
3.In te stemmen met het beleggen van een bijeenkomst met de verblijfsrecreatieve sector in het 
eerste kwartaal van 2018 om hen te raadplegen over hun ideeën over de besteding van de 
toeristenbelasting met ingang van 2019. 
 

B Naar aanleiding van beslispunt 3 verzoekt het college om de voorbereidingen in het voorjaar van 
2018 op te starten.  
 
Conform  
 
 

16. St 33587221 V&A Helder Helmond inzake straatnaamwijziging Speelhuisplein in Piet Blomplein 
(nagekomen stuk) 

V In te stemmen met de antwoordbrief op schriftelijk gestelde vragen van Helder Helmond over de 
straatnaamwijziging Speelhuisplein in Piet Blomplein en deze antwoordbrief in handen van de 
griffier geven  
 

B Conform  

17. St Beantwoording vragen Pvda inzake mogelijke fraude Wooniezie (nagekomen stuk) 

V 
Akkoord gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen die door PvdA zijn gesteld over 
mogelijke fraude bij Wooniezie 
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18. Bm  Beantwoording vragen VVD-fractie over Imam in Helmond (nagekomen stuk) 

V Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen die door VVD zijn gesteld over 
de imam in Helmond 

B Het college verzoekt tot enkele tekstuele wijzigingen. 
 
Voor het overige conform 
 
 

19. dL 33593890 Doorontwikkeling gebiedsgericht werken en integrale toegang in het sociaal domein 

V 1. In te stemmen met de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken en integrale toegang, in 
het bijzonder: 
- de vorming van brede integrale teams voor de toegang tot het sociaal domein 
- de uitwerking van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-model) 
2. € 245.000 beschikbaar te stellen voor de opstart van de doorontwikkeling in 2017 en 2018 
3. Deze uitgaven te dekken uit het budget programma Sociale Stad 
4. De Raad hierover te informeren met de bijgevoegde RIB 
 

 Conform  

  


