
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 6 november 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 30 oktober 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Het college verzoekt om besluit nr 21 aan te passen en het om een tekstuele wijziging aan te 
brengen in Nieuws uit B&W.   

 
  

21. dV 33884757 Subsidieaanvraag sociaal restaurant Ratatouille 

V Akkoord te gaan met 
1. Het afwijzen van het subsidieverzoek 
2. Bijgevoegde afwijzingsbrief 

B Het college verzoekt om een aanpassing van de afwijzingsbrief en om tijdens een  
persoonlijk gesprek met dhr. Feuerriegel waarin de afwijzing wordt toegelicht en gekeken  
kan worden naar alternatieve financieringsbronnen.  
 
Voor het overige conform  

 
Voor het overige conform  

 
 
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd.  

3. Ma 33844617 Antwoordbrief de heer van Beek - ontwerp wandelpier en aanlegsteiger 

V In te stemmen met de antwoordbrief aan de heer van Beek. 

B Conform  

4. vdW 33892308 Vrijgave tervisielegging ontwerp bestemmingsplan Binnenstad - Omgeving 
Leonarduskerk I 

V 
Kennis nemen van en instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad - Omgeving 
Leonarduskerk I, waarna de wettelijke procedure wordt gestart. 

 

 

B Conform  
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5. dV 33890973 Gladheidbestrijding op de openbare weg 2018-2019. 

V 
De strooiroutes Helmond seizoen 2018-2019 vast te stellen. 

 

B Conform  

6. Bm 33891888 Vaststellen en publiceren op internet van het totaaloverzicht toe te 
rekenen kosten per bestuurder over het tweede kwartaal 2018 
 

 

V 
 Akkoord te gaan met de publicatie van bijgevoegd overzicht van de toe te rekenen kosten per 
bestuurder over het tweede kwartaal 2018 op de internetpagina van de gemeente. 

 

B Het college verzoekt om de toevoeging van een voetnoot om de kosten van wethouder 
Dortmans te duiden. 
 
Voor het overige conform.  
 
 

7. Bm 33873820 Integriteitsbeleid gemeente Helmond 

V 
Uw college wordt verzocht om de geactualiseerde nota Integriteitsbeleid gemeente Helmond vast 
te stellen onder voorbehoud van instemming door de OR. 

 

B Conform  

8. vdW 33774419 Aanwijzing jaarwisseling, Carnaval en Koningsdag/Koningsnacht als collectieve 
festiviteiten 2019 
 

V 
1. Oud en Nieuw (de periode van 31 december 2018 tot en met 1 januari 2019), Carnaval (de 
periode van 1 maart 2019 tot en met 5 maart 2019) en Koningsdag (de periode 26 april 2019 tot en 
met 27 april 2019)  aanwijzen als collectieve festiviteiten overeenkomstig bijgaand concept-
uitvoeringsbesluit. 

2. Het uitvoeringsbesluit als bedoeld onder 1 op de gebruikelijke wijze bekendmaken. 

 

B Conform  

9. Do 33895644 Verstrekken van subsidie aan de wandelgroepen van de Healthy Sisters ter bevordering 
van de gezondheid 

V 
1. Aan de Healthy Sisters een subsidie toekennen van € 12.775 voor het starten van 

wandelgroepen in de binnenstad voor vrouwen die (nog) niet kunnen hardlopen door 
overgewicht of blessures/chronische ziekten. 

2. De kosten ad € 12.775 ten laste te brengen van de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad 
 

B Conform  
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10. vD 33897633 Vraag PvdA over brief LEV Groep over Sociale Teams 

V In te stemmen met de brief LEV Groep over Sociale Teams en deze door te geleiden naar de raad  

b Conform  
 
 

11. Bm 33898061 Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota CAO 2019 

V 
Het college wordt voorgesteld om gebruik te maken van de ledenraadpleging om: 

- in te stemmen met de inzet voor de CAO-onderhandelingen v.w.b. de loonontwikkeling en looptijd 
- niet in te stemmen met het voorstel tot harmonisering van het bovenwettelijk verlof, omdat dit de 
lokale vrijheid om af te wijken, voor Helmond ongewenst inperkt 

 

B Conform  
 
 

12. Do 33888180 Verlenging van de jongerencoach bij Stichting Tienerhuis 

V 1. Instemmen met het verlengen van een subsidie voor een professionele coach van € 120.000 
voor de periode mei 2018 – april 2020 aan het Tienerhuis en Skatepark Helmond. 
2. Dekking plaats te laten vinden binnen het sociaal domein (programma sociale stad / sociaal 
innovatief fonds). 

B Het college verzoekt om de mogelijkheid te bekijken om ook jongeren aan te trekken die 
woonachtig zijn buiten de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. 
 
Voor het overige conform. 
 
  

13. vB 33895590 RIB Europese richtlijn digitale toegankelijkheid 

V 
Akkoord gaan met RIB en doorgeleiden naar Gemeenteraad. 

 

B Conform  
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3. vB 33895707 Verkoop perceel bedrijventerrein aan de Heibloemweg te Helmond aan 
Beheermaatschappij A. van Bussel B.V. voor Pantos Profiles B.V. 

V 
1. Een koopovereenkomst sluiten voor de verkoop van een perceel bedrijventerrein, aan de 
Heibloemweg te Helmond, ter grootte 9.578 m², kadastraal bekend gemeente Helmond sectie Z 
nummers 852 (gedeeltelijk) en 856 (geheel); 

2. De overeenkomst te sluiten met Beheermaatschappij A. van Bussel B.V. als koper en Pantos 
Profiles B.V. als toekomstig huurder; 

3. Het perceel bedrijventerrein te verkopen voor een bedrag van € 1.400.782,50 exclusief 
omzetbelasting. 

 

B Conform  

4. vB 33894325 Verkoop perceel bedrijventerrein aan de Maisdijk te Helmond aan MTA Group B.V. 

V 
1. Een koopovereenkomst sluiten voor de verkoop van een perceel bedrijventerrein, aan de 
Maisdijk ter grootte van 12.995 m², kadastraal bekend gemeente Helmond sectie Z nummer 857 
gedeeltelijk.; 

2. De overeenkomst te sluiten met MTA Group B.V., gevestigd te Helmond; 

3. Het perceel bedrijventerrein te verkopen voor een bedrag van € 1.900.518,75 exclusief 
omzetbelasting. 

 

B Conform  

5. Ma 33867656 Vragen verkeersveiligheid scholen 

V 
Kennis te nemen van de beantwoording vragen SP met betrekking tot verkeersveiligheid scholen. 

 

B Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de beantwoording SP-vragen inzake 
verkeersveiligheid scholen.  
De beantwoording van de VVD-vragen over de verkeersveiligheid Jan van Brabantcollege – 
Molenstraat volgt op korte termijn.  
 
Voor het overige conform.   
 

8. Ma 33898534 Reactie college naar aanleiding van brief Provincie over horen gemeenteraden in kader 
van Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel- Asten 

V 
Instemmen met bijgaande reactie naar de gemeenteraad 

 

B 
Conform  
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9. vB 
Aanvragen extra impuls voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren in het 
PRO/VSO onderwijs 

V 1.     De intentieverklaring, verzonden met de brief van de staatssecretaris van het ministerie van 
SZW van 9-10-2018, te ondertekenen en daarmee aan te geven dat de gemeente Helmond 
bereid is om mee te werken aan het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het 
pro/vso-onderwijs middels de te verkrijgen impuls; 

2.     Over deelname pas definitief te besluiten als het uitvoeringsplan en bijbehorende afspraken 
met de regiogemeenten en pro/vso-scholen in onze arbeidsmarktregio over de aanwending 
van de middelen voor ligt aan het College; 

3.     Aan wethouder J. van Bree te vragen de intentieverklaring te ondertekenen namens het 
College.  

4.     De ondertekende intentieverklaring uiterlijk 7 november 2018 schriftelijk te sturen naar het 
Ministerie van SZW. 

 

B 
Conform  

  


