
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 
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 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst en Nieuws uit B&W van 18 september 2018 
 

V De besluitenlijst (18 sept) en Nieuws uit B&W (10 sept en 18 sept) vaststellen. 
 
 

B 
 
 

Het college verzoekt om besluit 10 ‘Ontwikkeling Airport na 2019’ aan te passen, zijnde: 
 

2. v
d
W 

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  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.  
 

 
 
Voor het overige conform  
 

3. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd.  

4. vdW 33853020 Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5’ 

V 
Instemmen met het aangepaste ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5’, 
waarna de wettelijke procedure hiervoor wordt gestart. 

 

B Conform  
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5. vB 33857567 Benoeming mevr. I. van Willegen 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 van: 

-           mevrouw I. van Willegen; 

m.i.v. 01-10-2018 en e.e.a. voor de duur dat zij werkzaam is bij de afdeling Transactionele 
Dienstverlening, team Klantcontact en Burgerzaken bij de gemeente Helmond. 

 

B Conform 

6. vB 33860379 Raadsvragen 50Plus inzake bezoekers aan het Centrum 

V 
Instemmen met de beantwoording van raadsvragen inzake bezoekers aan het Centrum. 

 

B Conform 

7. vB 33860525 Intensivering ‘Technologiepact Helmond’ vanuit het programma Sociale Stad 

V 
1. Verstrekken van een subsidie ter hoogte van € 10.000 aan Pe-Je-eM BV. voor de 

uitvoering van 6 masterclasses bedrijven – primair onderwijs 
2. Verstrekken van een subsidie ter hoogte van € 9.000 aan Jubileumcommissie 100 jaar 

RKSV Mierlo-Hout voor de uitvoering van techniekpromotie 
3. Beide bedragen beschikbaar stellen uit de stelpost intensivering ‘Technologiepact 

Helmond’ uit het strategische programma Sociale Stad 
4. Doorzetten van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad 

 

B Conform 

8. Ma 33860001 Beantwoording raadsvragen 50plus inzake N279 

V 
Instemmen met beantwoording raadsvragen 50plus inzake N279 

 

B Conform 
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9. Do 
33862803 Convenant G40-Stedennetwerk en Platform 31: Samenwerken aan aantrekkelijke en 
krachtige steden, 2019-2022 

V 
1. Nieuw convenant aangaan tussen het G40 Stedennetwerk en Platform31, conform bijgevoegd 
concept;  

2. Nieuwe uitvoeringsovereenkomst aangaan tussen Platform31 en de Gemeente Helmond, 
behorende bij het convenant en conform bijgevoegd concept; 

3. De burgemeester verzoeken een machtiging te verlenen aan respectievelijk Ferd Crone, 
voorzitter van het G40 Stedennetwerk, en wethouder Dortmans, om het 
convenant  onderscheidenlijk de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente 
Helmond. 

 

B 
Conform 

11. vD 33843079 Beleidsregels Pgb 

V 
Vaststellen van de beleidsregels Persoonsgebonden budget  (Pgb) Wmo 

 

B Het college verzoekt om een teksuele aanpassing van de reactie op advies van de 
Adviesraad Sociaal Domein, zijnde te antwoorden namens het college.   
 
Voor het overige conform.  
 

12. vD 33860457 Beantwoording van de raadsvragen van het CDA over kunstgras met infill van SBR 
rubbergranulaat 

V 
Instemmen met de beantwoording raadsvragen CDA inzake kunstgras met infill van SBR 
rubbergranulaat. 

 

B Aangehouden, 
 
Het college verzoekt om de beantwoording raadsvragen van het CDA en de PvdA inzake 
kunstgras integraal voor te leggen aan de raad.  
 

13. vB 33862036 Ontwikkeling nieuwe en bestaande bedrijfslocaties 

V 
1. Vaststellen van de aanpak van het onderzoek naar BZOB-Zuid/Varenschut-Noord (eerst 

verkennend onderzoek)  
2. Instemmen met de concept uitnodigingsbrief aan de diverse stakeholders betrokken bij dit 

onderzoek 
3. Vaststellen van het procesvoorstel  toekomstbestendig maken bestaande 

bedrijventerreinen (uitwerken plan van aanpak en toetsingskader)  
4. Informeren van de raad over beide trajecten middels bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

B Conform, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen 
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14. Ma 33862661 A67: voorstel Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) A67 aan Programmaraad 

V 
In te stemmen met bijgevoegde memo, opgesteld door de Bestuurlijke Adviesgroep van de A67 als 
voorstel naar de Programmaraad 

 

B Na een presentatie over dit onderwerp besluit het college conform  

  


