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Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 12 december 2017 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform. 
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst is doorgenomen en geactualiseerd.  

3. St 33611361 Advies Commissie Wonen inzake ontwikkeling bevolking en woningvoorraad 

V 1. Vooralsnog voor kennisgeving aannemen. 
2. Het advies te zijner tijd betrekken bij de Evaluatie van de Woonvisie 2016-2020. 

B Conform. 
 

4. St 33584219 Jaarprogramma Helmond West 2018 

V 1. Vaststellen van het Jaarprogramma Helmond West 2018. 
2. Besluiten om het jaarprogramma toe te lichten in een gecombineerde commissievergadering van 
Omgeving en Maatschappij.  
 

B Conform. 
 

5. St 33584157 Jaarprogramma Binnenstad 2018 

V 1. Vaststellen van het Jaarprogramma Binnenstad 2018 
2. Besluiten om het jaarprogramma toe te lichten in een gecombineerde commissievergadering van 
Omgeving en Maatschappij  
 

B Conform. 
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6. Sm 33615700 Kennisnemen van uitslag Europese aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering 
inclusief Goed Werkgeverschap. 

V 1. Kennisnemen van de uitslag van de Europese aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering 
Gemeenten.  

2. Kennisnemen van verhogen eigen risico tot € 25.000 per schadegeval. 
 

B Conform. 

7. Sm 33613807 Instemmen met de ruil en koop met Stichting Woonpartners en de WOM, alsmede het 
vestigen van kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen ten behoeve van de Gemeente, 
aangaande de percelen grond, gelegen aan/nabij de Wolfstraat, kadastraal bekend gemeente 
Helmond, sectie I, nummers 3319, 3454 t/m 3462, 3466, 3467 en 3469 t/m 3472, een en ander 
zoals bedoeld in de bij dit behandelvoorstel behorende conceptakten en volmachten 

V 
1.  Instemmen met de ruil en koop met Stichting Woonpartners en de WOM aangaande de 
percelen grond gelegen aan/nabij de Wolfstraat, Dirk Spaanstraat en Van der Foelartstraat te 
Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie I, nummers 3319, 3455, 3457, 3458, 
3459, 3461, 3464, 3465, 3467, 3469, 3470, 3471, een en ander zoals bedoeld in bijgevoegde akte 
van ruil en koop met kenmerk F518/F649/31005716 d.d. 30 november 2017 en daarbij behorende 
volmacht. 

2. Instemmen met het vestigen van de kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen ten behoeve 
van de Gemeente, aangaande de percelen grond gelegen aan/nabij de Wolfstraat, Dirk 
Spaanstraat en Van der Foelartstraat te Helmond, kadastraal  bekend gemeente Helmond, sectie I, 
nummers 3454, 3456, 3460, 3462, 3466, 3469, 3470 en 3472, een en ander zoals bedoeld in 
bijgevoegde conceptakten van koop en levering (ten behoeve van de bouw van huurwoningen en 
koopwoningen) met kenmerk F518/F649/31005716 d.d. 19 oktober 2017 en daarbij behorende 
volmachten. 

 

B Conform. 
 

8. vB 33610529 Definitief vaststellen krediet Dienstverlening & Digitalisering 2017 

V In navolging van de collegeconferentie in juli 2017 dient u uw toenmalige keuzes nog formeel te 
besluiten: 

1. Het krediet van € 1.385.000,- formaliseren voor Dienstverlening & Digitalisering 2017; 
2. Dit te dekken uit doorgeschoven posten IVP 2016, programma 13, post 030 Reguliere 

vervangingssystemen I&A; 
3. De financiële consequenties verwerken in de collegebegrotingswijziging 2018-2017. 

 

B Conform. 
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9. vdZ 33569292 Aanpassing Nadere Regels SIF 

V 1. De nadere regels het Sociaal Innovatief Fonds  Helmond 2017 vast testellen; 
2. Deze nadere regels in werking te laten treden op de dag na die waarop zij op de wettelijke 

voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt; 
3. De programmadirecteur Sociaal Domein te mandateren, middels het aanpassen van het 

mandaatregister, gehoord de portefeuillehouder(s), tot een bedrag van € 25.000; 
4. De raad te informeren middels bijgevoegde RIB; 
5. De nadere regels Sociaal Innovatief Fonds Helmond 2016 in te trekken. 

 

B Conform. 
 

10. dL 33615902 Theatervoorstelling Helmondse jeugd, het Experiment 

V 1. Een bedrag van €12.000 beschikbaar te stellen als bijdrage aan de theatervoorstelling Het 
Experiment 

2. De kosten van € 12.000 te dekken uit het Strategisch Programma Sociale Stad pijler Sociale 
Innovatie.  

3. Bijgevoegde RIB vast te stellen en toe te zenden aan de Raad van Helmond.  
 

B Conform. 
 

11. dL 33615393 Contracten Veilig Thuis, Spoedeisende Zorg en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 

V 1. Veilig Thuis 
a. Kennis nemen van het addendum als toevoeging aan het huidige contract (bijlage 1) 
b. Een budget beschikbaar te stellen van € 379.091 voor 2018 ten behoeve van de 

uitvoering van het contract Veilig Thuis gelijk aan het contractbedrag 2017. 
c. Een incidenteel bedrag ten hoogte van € 41.784 voor 2018 beschikbaar stellen ten 

behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken. 
d. Een incidenteel bedrag ten hoogte van € 22.383 voor 2018 beschikbaar stellen ten 

behoeve van de uitrol van de in Helmond gedraaide pilot. 
2. SEZ 

a. Kennis nemen van het nieuwe contract SEZ voor de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december  2020 (bijlage 3). 

b. Een budget beschikbaar te stellen van € 41.080 voor 2018 gelijk aan het contractbedrag 
2017. 

3. JB/JR 
a. Kennis nemen van de verlengde bevoorschottingsperiode van 1 januari 2018 tot uiterlijk 

1 juli 2018. 
b. Ten behoeve van de bevoorschotting een budget beschikbaar stellen van € 734.365 

voor de eerste helft van 2018. 
 

B Conform. 
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12. dL 33589370 Extra financiën in het kader van Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 

V 1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2017, specifiek de decentralisatie-uitkering wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. 
2. De decentralisatie-uitkering wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang te bestemmen voor de 
financiering van de meerkosten GGD-inspecties.  
 

B Conform. 
 

13. vB 33618036 Goedkeuring Inkoopbeleid en Inkoopprotocol 2018 

V Verzoek tot het vaststellen van de volgende documenten: 
1. Inkoopbeleid 2018; 
2. Inkoopprotocol 2018 inclusief de aanpassing van de drempelbedragen. 
 

B Conform. 
 

14. dL 33617082 Verlenen van toestemming aan QLIQ Primair Onderwijs voor het verhuren van 
onderwijsruimte van basisschool De Vlier aan Spring Kinderopvang 

V 
1. In te stemmen met het verlenen van toestemming aan QLIQ Primair Onderwijs voor het verhuren 
van onderwijsruimte van basischool De Vlier aan Spring Kinderopvang. 

2. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan QLIQ Primair Onderwijs. 

 

B Conform. 
 

15. Sm 33601500 Eerste wijziging Legesverordening Helmond 2018 - Tarieven rijbewijzen. 

V 
1. In te stemmen met wijziging van de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Helmond 
2018 met betrekking tot de tarieven rijbewijzen. 

2. De wijziging publiceren in het gemeenteblad en publiceren via SDU op Overheid.nl. 

3. De raad middels een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte stellen. 

 

B Conform. 

 

16. Sm 
33608988 Dienstverleningsovereenkomst 2018 met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

V Besluiten in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2018 tussen de gemeente Helmond 
en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).  

 

B Conform. 
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17. Sm 33554737 Regionaal uitvoeringsbeleid asbest 

V 1. Besluiten in te stemmen met het regionaal uitvoeringsbeleid asbest. 
2. Kennisnemen van het asbestverbod daken 2024 en het inventarisatieonderzoek naar 
asbestverdachte daken in Helmond. 
3. Kennisnemen van het opstellen van een projectplan (begin 2018) voor de communicatie en de 
samenwerking met de inwoners die in het bezit zijn van een asbestdak. 
 

B Conform. 
 

18. St 33617303 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘De Groene Loper II’. 

V 
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘De Groene Loper II’ gewijzigd vast te stellen conform 
bijgaand conceptraadsvoorstel en -besluit. 

 

B Conform. 

19. Sm 
33620626 Vaststellen gewijzigde regeling Budgethouders Helmond 2018 

V 1. Vast te stellen de Regeling budgethouders Helmond 2018  
2. In te trekken de Regeling budgethouders Helmond 2017 

 

B Conform. 
 

20. Bm  33614802 Wijzigingen vertrouwenspersonen 

V 
1. M.i.v. 1 januari 2018 op eigen verzoek de benoeming te beëindigen van mevrouw M. van 

den Elzen als extern vertrouwenspersoon  voor het bevorderen van integriteit; 
2. Mevrouw van den Elzen te bedanken voor haar jarenlange inzet middels bijgaande brief; 
3. M.i.v. 1 januari 2018 op eigen verzoek de benoeming te beëindigen van de heer A.J.M. 

Gremmen als intern vertrouwenspersoon voor het bevorderen van integriteit; 
4. M.i.v  1 januari 2018 de heer A.J.M. Gremmen te benoemen als extern 

vertrouwenspersoon voor het bevorderen van integriteit; 
5. M.i.v. 1 januari 2018 mevrouw J.E. Polak te benoemen als intern vertrouwenspersoon voor 

het bevorderen van integriteit. 
 

B Conform. 
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21. vB 33620496 Privacy beleid en Informatiebeveiligingsplan 2018-2019 

V 
- Informatiebeveiligingsplan 2018-2019 vaststellen 

- Onder voorwaarde dat de ondernemingsraad instemt: 

 privacy beleid vaststellen 

 H. Martens (de privacy officer) aanwijzen als de onafhankelijk toezichthouder op de 
naleving van de privacywetgeving zoals (functionaris voor de gegevensbescherming). 

 

B Conform. 
 

22. dL 33610876 Internationalisering op C4 niveau 

V 1. Kennis te nemen van het “We are the future - projectplan 2017-2018". 
2. In te stemmen met de – in de bijbehorende begroting opgenomen – additionele bijdrage van € 

20.000 per C4 Gemeente Helmond. 
3. Dit bedrag te financieren uit de uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt vanuit het 

impulsprogramma Sociale Stad. 
4. De raad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
 

B Het college acht de inrichting van lokale taskforce, als beschreven in de bijgevoegde 
documenten, niet noodzakelijk. Daarnaast verzoekt het college om tekstuele aanpassing van 
de RIB.  
 
Voor het overige conform. 
 

23. dV 33619638 Definitief Ontwerp Havenpark en zoeklocaties Multifunctioneel gebouw 

V 
1. In te stemmen met de opzet van het Definitief Ontwerp van het Havenpark als basis voor 

het daarop volgend bestek, aanbesteding en realisatie. 
2. Voor de keuze van de locatie voor een multifunctioneel gebouw nabij het Havenpark een 

studie te verrichten en drie zoekgebieden op de functiekaart van het Definitief Ontwerp op 
te nemen. 

3. De voor de ontwikkeling van het multifunctioneel gebouw op te stellen programma van 
eisen en selectieprocedure voor een ontwikkelaar op te schorten totdat de locatiekeuze is 
gemaakt. 

4. Het Definitief Ontwerp voor instemming aan de raad voorleggen. 
 

B Het college verzoekt om een afronding van de studie voor 1 april 2018.  
Conform. 
 

24. Sm 33620650 Brief aan provincie inzake geuroverlast Den Ouden B.V. 

V Instemmen met de brief aan het college van Gedeputeerde Staten betreffende geuroverlast Den 
Ouden 

B Een afschrift van de brief wordt verzonden aan de gesprekspartners, alsmede aan de 
gemeenteraad en wijkraad.   
 
Conform. 
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25. Bm  33606256 Jaaruitvoeringsprogramma handhaving en naleving 2018 gemeente Helmond en DVO 
SSH 2018 

V 
1. Het Jaaruitvoeringsprogramma handhaving en naleving 2018 Gemeente Helmond vast te 

stellen en middels bijgevoegde (concept) raadsinformatiebrief ter kennisgeving door te 
sturen aan de gemeenteraad; 

2. Een afschrift van het Jaaruitvoeringsprogramma handhaving en naleving 2018 Gemeente 
Helmond te sturen aan de Interbestuurlijk Toezichthouder; 

3. Kennis te nemen van het Toezichtoordeel Omgevingsrecht 2017 van het Interbestuurlijk 
Toezicht (IBT); 

4. De (concept) DVO SSH 2018 (inclusief de opgave inzet SSH gemeente Helmond 2018, de 
algemene voorwaarden Stichting Stadswacht Helmond 2018) vast te stellen en te 
ondertekenen, en de Stichting Stadswacht Helmond hierover te informeren middels bijgaande 
(concept) brief. 

 

B Het college verzoekt om een actualisering van het financieel advies in het voorstel.  
 
Voor het overige conform. 
 

26. dV 33621827 Bestuursovereenkomst N279 Veghel – Asten 

V 
1. Instemmen met  bijgaande “Bestuursovereenkomst N279 ter regeling van de verankering 

van het voorkeursalternatief N279 Veghel - Asten N279, tussen de gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Meierijstad , waterschap Aa en Maas en de 
provincie Noord-Brabant” 

2. Instemmen met de bijbehorende  “Memo Bestuursovereenkomst N279 Veghel – Asten   
3. Voor 20 december burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma- Van den Heuvel   verzoeken 

om wethouder E. de Vries te mandateren namens de gemeente Helmond de 
bestuursovereenkomst te ondertekenen in het bestuursoverleg tussen genoemde partijen 
op donderdag 21 december 2017.   

 

B t.a.v. beslispunt 3: in uitzonderlijke gevallen machtigt het college wethouder P. Smeulders 
als vervanger van wethouder E. de Vries.  
Voor het overige conform.  
 
 

27. vB 33611300 Informatiebeveiligingsplan Suwinet Programma Sociaal Domein 

V 1. In te stemmen met het informatiebeveiligingsplan Suwinet Programma Sociaal Domein 2017. 
2. In te stemmen met het advies om Senzer te informeren, aan de hand van een collegebrief, dat  
a. Senzer tot 21 december 2017 gebruik kan blijven maken van de Suwinet aansluiting; 
b. we de verlenging van het gebruik van GBA-V laten afhangen van het antwoord van de Autoriteit 
Persoonsgegevens 
 

B Conform.  

28. Bm Vervangingsschema burgemeester kerstperiode 

B Het college stelt het vervangingsschema (loco-)burgemeester voor de kerstperiode vast.  

 
 

-Einde- 


