
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 18 september 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van openbare besluitenlijst en Nieuws van B&W van 10 september 2018 
 

V De besluitenlijst en Nieuws uit B&W vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform 
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd.  

3. vB 33854101 Benoeming mevr. A.-M. van Tiggele als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) 

V 
In te stemmen met de benoeming als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) van de gemeente 
Helmond zoals bedoeld in art. 1:16 Burgerlijk Wetboek voor de duur dat de betreffende ambtenaar 
werkzaam is bij de afdeling Transactionele Dienstverlening, team Klantcontact en Burgerzaken bij 
de gemeente Helmond. 

 

B Conform  

4. vdW 33855007 Kostenverhaal bestuursdwang Pistoriusstraat 9 

V 
Verhalen gemaakte kosten inzake bestuursdwang pand Pistoriusstraat 9. 

 

B Conform  

5. dV 33852291 Bezwaar tegen terugvordering verstrekte bijstand over de periode 1-2-2015 tot en met 
31 januari 2018, ad € 7.120,86. 

V 
- Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 

- Het besluit te herroepen, in die zin dat: 

1. Alsnog rekening te houden met het negatieve vermogen ad. € 2.356,00 in 2015. 
2. Dit bedrag in mindering te brengen op het berekende vermogen ad. € 7.120,86 
3. Het vermogen boven het vrij te laten wettelijk vermogen vast te stellen op € 4.774,8 
4. Het bedrag van € 4.774,86 terug te vorderen op grond van art. 58 lid 2 sub 4 onder 1 PW 
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Nummer.       
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B Conform  

6. vB 33845118 Eindafrekening subsidie Ondernemersfonds Helmond 2017 (OFH) 

V 
1. De subsidie 2017 aan het Ondernemersfonds vast te stellen op € 610.820,-- zijnde de 

opbrengsten ter hoogte van 7,96 % van de OZB belasting “niet-woningen”. 
2. Akkoord te gaan met de eindafrekening subsidie OFH 2017. 
3. Het bedrag van € 53.820,-- uitbetalen aan het Ondernemersfonds Helmond. 
4. De aanvraag op grond van de hardheidsclausule in behandeling te nemen, ondanks het te 

laat aanleveren van alle cijfers en benodigde informatie. 
 

B Conform  
 
 

7. Do 33855675 Beantwoording van de raadsvragen over de begeleiding van kwetsbare jongeren naar 
werk 

V 
In te stemmen met de inhoud van de beantwoording van de raadsvragen over de begeleiding van 
kwetsbare jongeren naar werk. 
 

B Het college verzoekt om enkele tekstuele aanpassingen. 
 
Voor het overige conform.  
 
 

8. dV 33856849 Instellen hoger beroep tegen de uitspraak d.d. 30 juli 2018 van de rechtbank Oost - 
Brabant inzake het namens mevr. A. El Sheekh ingediende beroep 

V 
In te stemmen met het indienen van hoger beroep tegen de uitspraak d.d. 30 juli 2018, 
verzonden op 7 augustus 2018, van de rechtbank Oost – Brabant. 

 

B Conform  

9. vB 33810682 Beantwoording raadsvragen 50+ werkloosheid 

V 
In te stemmen met de inhoud van de beantwoording van de raadsvragen inzake 50plus 
werkloosheid. 
 

B College besluit uit privacy-overwegingen de bijlagen niet toe te voegen.  
 
Voor het overige conform. 
  

10. vdW 33830626 Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019 

V 
1. Kennisnemen van de brief van wethouder van Schuppen van de gemeente Best aan de 

omliggende gemeenten betreffende de gang van zaken rond het  proces ‘Ontwikkeling Eindhoven 

Airport na 2019’. 

2. Kennisnemen van de uitnodiging van de voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport 
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 voor de Informatiebijeenkomst op 10 oktober 2018  

a. Besluiten of namens het college bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het college 
aanwezig is bij de informatiebijeenkomst. 

3. De gemeenteraad van Helmond middels een raadsinformatiebrief van de stand van zaken rond 
dit proces op de hoogte brengen. 

 

B Het college besluit dat wethouder Maas de portefeuille Eindhoven Airport overdraagt aan 
wethouder Van den Waardenburg.  
 
Voor het overige conform.  
 

11. vB 33710469 Koopovereenkomst Suytkade - Groenkwartier Noord-West met Bouwbedrijf Van 
Grunvsen Erp B.V. 

V 
1. Instemmen met de Koopovereenkomst Suytkade - Groenkwartier Noord-West met Bouwbedrijf 
Van Grunsven Erp B.V.; 

2. Instemmen met een bijdrage van de gemeente groot € 200.000,- inclusief btw aan de 
realisatie van een damwand/kademuur door Bouwbedrijf Van Grunsven Erp B.V. 

 

B Het college verzoekt om een tekstuele wijziging in het behandelvoorstel, zijnde: bij bullit 6, 
dat het 14 parkeerplaatsen betreft in plaats van 42 parkeerplaatsen.  
 
Voor het overige conform.   
 

12. dV Beantwoording raadsvragen CDA over groen langs spoorlijnen 

V Instemmen met beantwoording raadsvragen CDA over groen langs spoorlijnen. 

B Conform  

13. vD 33851295 Ondertekening van de deelnameverklaring Impuls Sporten en Bewegen in de Buurt 
  

V 
Instemmen met het ondertekenen van de deelnameverklaring aan de Vereniging Sport en 
Gemeenten waarin de gemeente Helmond verklaart 140% (zijnde 14,48 fte) van de oorspronkelijk 
geplande 13,2 fte combinatiefuncties/buurtsportcoaches te realiseren in 2019. 

 

B Conform  

14. Bm 33855604 Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 

V 
1. Kennis nemen van het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 voor de eenheid 

Oost Brabant; 
2. Het Presidium verzoeken akkoord te gaan met het nazenden van het ontwerp Regionaal 
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Veiligheidsplan 2019-2022 voor de eenheid Oost Brabant 2019-2022 (Adviescommissie 
Inwoners d.d. 2 oktober 2018 en de raadsvergadering d.d. 9 oktober 2018); 

3.  De Raad voor te stellen om in te stemmen met het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 
Oost-Brabant 2019-2022 en geen zienswijze in te dienen 

B Conform  

15. vB 33857297 Financiële verordening 2019 
 

V 
1. In te stemmen met de 'Financiële verordening gemeente Helmond 2019'; 
2. De 'Financiële verordening gemeente Helmond 2019' ter besluitvorming aan de Raad 

aanbieden. 
 

B Conform  
 

16. vB 33857715 Rib inzake oprichting van Glasvezel Helmond B.V. 
 

V 1. Instemmen met bijgevoegde RIB en deze in handen geven van de griffie; 
 
 

B Het college verzoekt om de RIB aan te passen.  
 
Voor het overige conform.  
 

17. Ma 33856751 Ondertekenen bestuursovereenkomst N279 Veghel-Asten 
 

V 
1. In te stemmen met het accorderen van de bestuursovereenkomst N279 Veghel-Asten, voor 

zover deze inhoudelijk overeenstemt met de conceptversie d.d. 07 september 2018 
(bijlage); 

2. In te stemmen met de herformulering van de in het concept opgenomen zinsnede met 
betrekking tot de aansluiting Wolfsputterbaan als volgt:  
“De vormgeving en ruimtelijke inpassing van de nieuwe aansluiting dient een eventuele 
extra aansluiting op het onderliggend wegennet niet onmogelijk te maken”, of een zinsnede 
met een soortgelijke strekking en deze toe te voegen in artikel 3 ‘Afspraken per 
Projectpartner’ onder een nieuw kopje ‘Algemeen’. 

 

B Conform.   
 
 
 

  


