
 

 
 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 5 december 2017  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 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 M d.d. 11 december 2017 en commissie O d.d. 12 december 2017 

V Ter kennisname 

B Conform  
 

4. St 33602068 Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan "Rijpelberg-Brouwhuis" 

V Kennisnemen van en instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Rijpelberg - Brouwhuis 
waarna de wettelijke procedure gevolgd zal worden. 
 

B Conform  

5. St 33598350 Verzoek incidentele subsidie 50 jr. Marokkaanse migratie in Nederland 

V Het verzoek om een financiële bijdrage aan stichting Atlas Cultuur Centrum afwijzen. 
 

B Conform  
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 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

 

6. vB 33594647 Ter kennisname Kwartaalverslag Q3 2017 Senzer 

V Het kwartaalverslag Q3 2017 Senzer ter kennisname voorleggen aan de commissie Bestuur en 
Economie 
 

B Conform  

7. vB 33592516 Nabetaling BUIG, Participatiebudget, Wsw en Bbz 2004 aan Senzer over kalenderjaar 
2017 

V 1.Instemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2017 aan werkbedrijf Senzer ad. 
€ 576.872 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 en deze te bekostigen uit de aanvullende rijksbijdrage BUIG (programma 2, 
HP602); 
2.Instemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2017 aan werkbedrijf Senzer ad 
€ 79.402 voor uitvoering van participatie activiteiten als bedoeld in de Participatiewet en deze te 
bekostigen uit de aanvullende rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein (onderdeel 
Participatie)(programma 2, HP621); 
3.Instemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2017 aan werkbedrijf Senzer ad 
€ 613.254 voor uitvoering als bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening en deze te bekostigen uit 
de aanvullende rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein (onderdeel 
Participatie)(programma 2, HP618); 
4.Instemmen met het verlenen van een subsidie aan werkbedrijf Senzer ad € 168.262 in het kader 
van de Bbz 2004 en deze te bekostigen uit de hiervoor gereserveerde middelen 2016 (programma 
2, HP602); 
5.Het Algemeen Bestuur van werkbedrijf Senzer door middel van bijgevoegde concept beschikking 
van  de aanvullende subsidies in kennis stellen. 
 

B Conform  

8. vB 33579527 Oprichting rechtspersoon en vaststellen subsidieregeling t.b.v. Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties ROW 

V Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel over het oprichten van een rechtspersoon en het 
vaststellen van de subsidieregeling in het kader van het Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties (ROW) 
 

B Conform  
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9. St 33571485 Boekuitgave Bert Loerakker 

V 1. Aan Bert Loerakker een subsidie toe te kennen van € 3.200,=, zijnde de maximale bijdrage voor 
2 jaren van de subsidieregeling Individuele Projectsubsidies. Dit onder de voorwaarde dat hij tot 
2019 geen beroep meer doet op de regeling. Dit te dekken binnen de middelen beeldende kunst. 
2. Bert Loerakker de toezegging te doen om voor een bedrag van € 1.000,= een aantal boeken aan 
te kopen te weten: 
- 2 exemplaren van de luxe uitgave ad € 250,= als relatiegeschenk voor het college 
- 10 exemplaren van de uitgave ad € 50,= voor het algemene relatiegeschenkenbestand van de 
gemeente. Dit te dekken binnen het budget promotiemiddelen en representatiegeschenken. 
 

B Conform  

10. dL 33601817 Huisvesting Stichting Vluchteling als Naaste (vervolg) 

V 1. In te stemmen met de RIB 
2. Kennis te nemen van de vervolg procedure 
 

B Conform  

11. Bm 33580577 Informatie lopende bezwaar en gerechtelijke procedures 

V Ter kennisname: 
1. lijst lopende bezwaarprocedures 
2. lijst lopende civielrechtelijke beroepsprocedures 
3. lijst lopende bestuursrechtelijke beroepsprocedures 
 

B Conform  

12. dL 33601524 Vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 6 december 2017 

V Kennis te nemen van de agenda, de bijbehorende stukken en het advies voor de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost van 6 december 2017 
 

B Conform  

13. dV 33593812 Verdeelbesluit wijkbudgetten 2018 

V 
1. In te stemmen met het concept verdeelbesluit buurtbudget stedelijke vernieuwing 2018 met 
daarin opgenomen de verdeling van het budget bewonersinitiatieven. 

2. In te stemmen met de RIB aan de gemeenteraad over het verdeelbesluit. 

 

B Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de RIB.  
 
Voor het overige conform.  
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14. vB 33595063 Motie PvdA, SP, Groen Links en Helmond Aktief m.b.t. behoud instrument 
loonkostensubsidie, begrotingsbehandeling 2-11-2017 

V 1.Vaststellen bijgevoegde concept brief en deze verzenden aan de staatssecretaris van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
2.Bijgevoegde concept brief ter kennisname aan de commissie Bestuur en Economie voorleggen 
 

B Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de conceptbrief.  
 
Voor het overige conform.  
 
 
 

15. dV  33588754 Bestuurlijke Convenant snel fietspad Helmond Eindhoven 

 1. Kennisnemen en instemmen met het bijgevoegde Bestuurlijke Convenant fietsverbinding 
Eindhoven - Nuenen C.A. - Geldrop-Mierlo- Helmond (bijlage 1) en ondertekening daarvan met de 
Provincie door de gemeente Helmond tijdens de regionale Ontwikkeldag Zuid-Oost op 13 
december 2017. 
2.Wethouder de Vries machtigen om het convenant namens de gemeente Helmond te 
ondertekenen. 

B Conform  
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16. dV 33603107 Uitvoering regionale Bereikbaarheidsagenda  met  Intentieovereenkomst 
Bereikbaarheidsakkoord 

V 1.Instemmen met de uitgangspunten voor de financieringsstrategie voor de cofinanciering van het 
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant (bijlage 1). 
2.Akkoord  gaan met de ondertekening van de Intentieovereenkomst Cofinanciering 
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant (bijlage 2). Hiermee, wat betreft de generieke projecten 
uit het Bereikbaarheidsakkoord, de intentie uit te spreken om gedurende tien jaar een structurele 
bijdrage in de cofinanciering van deze projecten op te nemen in de begroting (2019-2028).  En wat 
betreft de projecten gerelateerd aan provinciale wegen en de relatiegerichte projecten, de intentie 
uit te spreken om de voor de cofinanciering van die projecten benodigde middelen tijdig op te 
nemen in de begroting. Dit betrekken bij het overdrachtsdossier voor het nieuwe college. 
3.De burgemeester verzoeken wethouder E. de Vries  te mandateren de Intentieovereenkomst 
Cofinanciering Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant namens de gemeente Helmond  te 
ondertekenen. 
4.Besluiten dat de gemeente Helmond de middelen die de Provincie Noord Brabant heeft 
gereserveerd voor de uitvoering van het bereikbaarheidsakkoord (€ de 55,75 mio voormalige 
middelen voor de Ruit), incasseert, beheert en  verdeelt volgens een nader op te stellen 
 subsidieregeling, die, na instemming van de deelnemende gemeenten, wordt vastgesteld door de 
gemeente Helmond. De overige 20 MRE-gemeenten geven het college van Burgemeester en 
Wethouders van Helmond het mandaat om namens hen als kasbeheerder op te treden (bijlage 8). 
5.Instemmen met de verdeling van de bijdragen aan de kosten van de  programmaorganisatie 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant voor de periode 2018-2022 (bijlage 3). 
6.De programmacoördinator van de Bereikbaarheidsagenda te mandateren tot het doen van 
uitgaven t.b.v. de programmaorganisatie tot een maximum van € 75.000,- per jaar. 
7.Instemmen met de totale programmering van de maatregelen uit de Bereikbaarheidsagenda 
waarbij een onderverdeling is gemaakt tussen projecten met uitvoering in 2017-2018, 2019-2022 
en 2023-2030 (bijlage 4a t/m d). 
8.Kennis nemen van het pakket aan projectfiches als gezamenlijk vertrekpunt voor de adaptieve 
uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant (bijlage 5,  6 en 7). 
9.De gemeenteraad hierover direct na de ondertekening van de intentieovereenkomst op 13 
december 2017 te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 9). 
10.De ontwikkelingen en personele en financiële consequenties rondom de 
Bereikbaarheidsagenda te betrekken bij het overdrachtsdossier voor het nieuw te vormen college 
na de gemeenteraadsverkiezingen. 
De extra personele inzet voor de realisatie van de bereikbaarheidsagenda in 2018 te dekken uit de 
reeds in de begroting opgenomen middelen voor de bereikbaarheidsagenda. 
 

B Met aanpassing van beslispunt 10 (zie boven), conform besloten. 
 
 

17. dV 33608229 Reactie op vragen van Lokaal Sterk over vervoerssysteem Bravo Flex 

V Instemmen met de antwoorden op de vragen van Lokaal Sterk over Bravo Flex. 

B Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de beantwoording V&A Lokaal Sterk 
vervolgvragen inzake Bravo-Flex.  
 
Conform  
 
 

  


