
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 13 november 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 6 november 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd.  

3. Bm Agenda's adviescommissie Inwoners en omgeving 20 november 

V 
1) Kennis te nemen van de agenda commissievergadering Inwoners  

2) kennis te nemen van de agenda commissievergadering Omgeving 

 

B Conform  

4. vD 33897839 In te stemmen met de voorgenomen opheffing van Stichting Stadslab 

V 1. In te stemmen met het voornemen van de stichting Stadslab om tot liquidatie over te gaan. 
2. Af te spreken de resterende financiele middelen 2017, nl. € 5883 terug te laten vloeien naar 
gemeente, Sociaal Innovatief Fonds.   
 

B Conform  

5. dV 33890392 Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018 

V 
1. Het verzamelbesluit ‘Beleidsregels Bijzondere bijstand Helmond 2017’ (Verseon nr. 33511694 

van 29 augustus 2017)in te trekken; 
2. De beleidsregels Bijzondere bijstand, conform bijgevoegd verzamelbesluit ‘Beleidsregels 

Bijzondere Bijstand Helmond 2018’ vast te stellen; 
3. De geraamde kosten van de voorgestelde wijzigingen (afgerond € 47.000) binnen de begroting 

op te vangen; 
4. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (bijlage); 
5. De beleidsregels op de daartoe voorgeschreven wijze bekend te maken. 
 

B Conform  
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d.d. 13 november 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

6. dV 33899107 Beantwoording vragen raadsfractie Helder Helmond m.b.t. 'groenonderhoud en natuur in 
de wijken'. 

V 
Instemmen met de antwoorden op de vragen van de raadsfractie van Helder Helmond m.b.t. 
'groenonderhoud en natuur in de wijken'  
 

B Conform  
 
 

7. vdW 33901750 Raadsinformatiebrief AEEA-afval (afval van elektrische en elektronische apparaten) 

V 
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief m.b.t. AEEA-afval en deze toe te sturen aan 
de Gemeenteraad 

 

B Conform  
 
 

8. vdW 33887524 Planschadeovereenkomst bouwinitiatief hoek Tivoli-Oude Torenstraat 

V 1. Een planschadeovereenkomst sluiten vóór het vaststellen van het bestemmingsplan dat de 
bouw van een extra woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Stiphout, sectie A nummer 
1900 planologisch mogelijk maakt; 
2. De overeenkomst sluiten met M.J.H. Wouters en H.C.M. Wouters. 
 

B Conform 
 
 

9. vdW 33901713 Raadsinformatiebrief indicatief buisleidingentracé 

V 1. Vaststellen van de raadsinformatiebrief indicatief buisleidingentracé. 
2. De gemeenteraad met de raadsinformatiebrief informeren over de stand van zaken lobby 
buisleidingentracé. 
 

B Conform 
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10. dV 33854122 1e wijziging Verordening ondergrondse infrastructuur en Handboek Kabels en Leidingen 

V 
1. De gemeenteraad voor te stellen de bij dit voorstel gevoegde "1e wijziging Verordening 

Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014" vast te stellen. 
2. De 1e wijziging van het Handboek kabels en leidingen als nadere regels vast te stellen onder 

voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met het vaststellen van de wijzigingen in de 
Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014. 

3. Deze besluiten op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 
 

B Conform 
 
 

11. Do 33902586 Eenmalige impulssubsidie OAB/VVE 2018 

V 1. In te stemmen met het toekennen van de eenmalige incidentele impulssubsidie aan alle VVE-
locaties en schakelklassen ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid en voor- en 
vroegschoolse educatie. 

2. In te stemmen met het boekencadeau en aanvullende subsidieaanvraag t.b.v. voortzetting van 
de VoorleesExpress. 

3. In te stemmen met het subsidiëren van de aanschaf van onderwijsrobots en LUQO opstellingen 
ten behoeve van bestrijding van taal- en ontwikkelachterstanden bij kinderen in Helmond (zie 
bijgevoegde subsidieaanvraag). 

4. In te stemmen met het afwijzen van de overige extra subsidieaanvragen. 
 

B Conform  

12. Do 33902897 Raadsinformatiebrief Fonds tekortgemeenten inzake Jeugd en WMO  

V 
Akkoord te gaan met bijgevoegde Raadsinformatie brief Fonds tekortgemeenten en akkoord te 
gaan met verzending aan de Raad. 

 

B Conform  

13. vD 33893273 Subsidievaststelling GoedVoorMekaar, Imagineering 

V 
1. Het traject Imagineering af te sluiten en kennis te nemen van de uitkomsten uit dit traject. 
2. De definitieve subsidie vast te stellen op  € 25.737,18, en de restant middelen terug te vragen 

te weten (€ 30.000 - € 25.737,18) = € 4.262,82 . 
 

B Het college verzoekt om de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief over de 
subsidievaststelling en om de toegepaste “Imagineering” methodieken te borgen.  
 
Voor het overige conform 
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14. vdW 33898744 Beantwoording vragen fracties 50PLUS en CDA m.b.t. inleveren niet gebruikte medicatie 
(medicijnafvallen) 

V 
Instemmen met de antwoorden op de vragen van de raadsfracties 50PLUS en CDA m.b.t. 
inleveren niet gebruikte medicatie (medicijnafvallen) 
 

B Het college verzoekt om diverse tekstuele aanpassingen van de beantwoording van de 
raadsvragen inzake inleveren niet gebruikte medicatie.  
Ten aanzien van de beantwoording op de vragen 4 en 5 verzoekt het college deze te 
combineren.  
 
Het college verwacht voor het einde van 2018 een raadsinformatiebrief over medicijnafval te 
verzenden.   
 
Voor het overige conform  

15. Ma 33898714 Vragen VVD inzake verkeersveiligheid Jan van Brabantcollege - Molenstraat 

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

 

B De beantwoording van de vragen inzake de verkeersveiligheid Jan van Brabantcollege – 
Molenstaat wordt in overleg met de wethouder aangepast.  
 
Voor het overige conform.  
 

16. Bm 33890600 Afsteken consumentenvuurwerk 

V 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek, zoals verwoord in de infographic. 
2. Het toezicht op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal 

(knal)vuurwerk verscherpen. 
3. Een app ontwikkelen waarin bewoners aan kunnen geven op welke locatie zij vuurwerk buiten 

de afsteektijden horen zodat de hotspots duidelijk in beeld komen. 
4. Communicatie rondom de gevaren van illegaal vuurwerk en de regels over de afsteektijden en 

toegestaan consumentenvuurwerk. 
5. De omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en het dierenpark De Warande voor de jaarwisseling 

2018/2019 op basis van artikel 2.6.3 APV aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. 
6. In te stemmen met de verzending van de RIB. 
 

B Het college verzoekt om in het vervolgonderzoek een onderscheid te maken tussen knal- en 
siervuurwerk.  
 
Voor het overige conform.  
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17. Ma 33865842 Onderzoeksopdracht "terughalen" regionaal archief 

V 
Bijgaande onderzoeksopzet met een concrete vraag over de scope opinierend voor te leggen aan 
de raad. 

 

B Conform  

18. Do 33897833 Beantwoording van de raadsvragen van D66 over de ondersteuning van Q-
koortspatiënten 

V 
In te stemmen met de conceptbeantwoording van de raadsvragen van D66 over de overdracht van 
Q-koortspatiënten aan de gemeente. 

 

B In overleg met de wethouder wordt de beantwoording van de raadsvragen over de 
ondersteuning van Q-koortspatiënten aangepast.  
 
Voor het overige conform  
 

19. Ma 33902210 RIB Beter Benutten Vervolg (inzake inzet realisering spitsmijdingen) 

V 
Instemmen met bijgevoegde RIB. 

 

B In overleg met de wethouder wordt de RIB Beter Benutten redactioneel aangepast.  
 
Voor het overige conform.  
 
 

20. dV 33903212 Het aanteken van pro forma bezwaar ten sauvering van de termijn mbt de verlaging 
BUIG budget 2019 

V 
Pro forma in bezwaar te gaan tegen de toekenning van het voorlopig BUIG budget 2019 

 

B Conform  

21. vB/ 
Bm 

33898227 Informatiebeveiligingsplan 2018- 2019 

V 1. Te besluiten om het informatiebeveiligingsplan 2018-2019 vast te stellen. 
2. Het informatiebeveiligingsbeleid 2015-2018 te verlengen tot en met 31 december 2019. 
3. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Personen (BRP) vast te stellen. 
4. De medewerkers genoemd in de bijlage 2 behorende bij de regeling bevoegdheden BRP aan te 
wijzen. 
5. De regeling bevoegdheden waardedocumenten vast te stellen. 
6. De medewerkers genoemd in de bijlage 2 behorende bij de regeling bevoegdheden 
waardedocumenten aan te wijzen door de burgemeester. 
 

B Conform 
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22. dV 33900641 Landgoed Leonardus, subsidie toekenning aan Preject voor impuls 

V 
1. Het projectvoorstel Preject Landgoed Leonardus te ondersteunen met  € 25.100 
2. De kosten te dekken voor 50% uit leefbaarheidsmiddelen Leonardusbuurt en 50% Sociaal 

Innovatief Fonds 
3. De raad met een RIB hierover te informeren  
 

B Het college verzoekt om de ondertekening van de beschikking aan te passen.  
Verder verzoekt het college om het project bij andere partijen onder de aandacht te brengen. 
Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de RIB. 
 
Voor het overige conform.  
 

23. vdW 33873822 Start wettelijke procedure ontwerp Chw bestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan 
Automotive Campus. 
 

V 
Geadviseerd wordt: 

1. Geen MER op te stellen; 
2. Voor het ontwerp Chw bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan Automotive Campus 

de wettelijke procedure op te starten; 
3. Het schriftelijk in kennis stellen van de kadastrale eigenaren van de percelen en opstallen 

in het exploitatieplangebied; 
4. Wethouder Van Bree eenmalig te machtigen voor de ter inzage legging van het 

ontwerpexploitatieplan Automotive Campus, voor zover er nog ondergeschikte wijzigingen 
in het ontwerp worden doorgevoerd. 

 

B Conform  

24. Ma 33905805 Presentatie aan commissie Omgeving over mobiliteitsvraagstukken Helmond en regio 

V 
Instemmen met bijgevoegde presentatie aan de commissie Omgeving op 20 november 2018 over 
Mobiliteitsvraagstukken Helmond en regio 

 

B Conform  

25. vB Verzending RIB inzake zelfevaluatie BRP (basisregistratie personen) 

V Met terugwerkende kracht in te stemmen met de op 7 november verzonden RIB inzake 
zelfevaluatie BRP 
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B Conform  

26. vB  Vaststellingovereenkomst fraudezaak 

V 1) in te stemmen met de voorliggende fiscale vaststellingsovereenkomst van de 
belastingdienst over de fraudezaak.  

2) De raad hierover middels een RIB te informeren 
3) In deze RIB ook de vragen van het CDA inzake RIB 104: Fraude voormalig hoofd interne 

diensten 
 

B Conform  

27. vdW  33848258 Aanvraag bijdrage voor project Voorstadshalte 't Hout in het kader van het 
Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw 
 

V 
1) In te stemmen met de aanvraag bijdrage a € 74.995,00 voor project Voorstadshalte 't Hout in het 
kader van het Stimuleringsfond Sociale Woningbouw 

2) in te stemmen met het persbericht en via de afdeling communicatie toe te zenden aan de 
media.  

 
 

B Conform  
 

28. vdW 33859678 Ontwikkelovereenkomst Voorstadhalte - Mierlo Hout 
 

V In te stemmen met: 
1. Op de locatie “Voorstadhalte” 50 woningen te realiseren; 40 appartementen voor de sociale 
sector en 10 grondgebonden woningen in de vrije sector 
2. Daartoe deze ontwikkelovereenkomst te sluiten met de koper. 
3. Een mogelijk tekort op de grondexploitatie van € 42.000,- te dekken vanuit de BIE Mierlo-Hout 
3e fase Slegerstraat. 
4. In te stemmen raadsinformatiebrief en deze aan de raad te verzenden 
5. De communicatie uit te voeren conform voorstel. 
 

B Het college verzoekt om de volgende punten aan de RIB toe te voegen:  
- het doel en de genomen maatregelen van de flankerende maatregelen te benoemen 

en 
- de financiële investering van de gemeente Helmond in de ontwikkelovereenkomst.  

 
Voor het conform.  
 
 

  


