
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 20 november 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 november 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Het college verzoekt om besluit nr. 22 aan te passen inzake Landgoed Leonardus, subsidie 
toekenning aan Preject voor impuls, zie onderstaande: 
 

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.  
 

 
Voor het overige conform. 

 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

B Conform 

3.  Agenda raadsvergadering d.d. 27 november 2018 

V Ter kennisname 

B Conform 

4. vdW 33904786 Vaststellen bestemmingsplan ‘Brouwhuis - Deltaweg 2' 

V 
Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Brouwhuis-Deltaweg 2’ vast te stellen conform 
bijgaand conceptraadsvoorstel en -besluit. 
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B Conform 

5. vB 33900535 Jaarplan veerkrachtige arbeidsmarkt 2019 

V 
1. In te stemmen met het jaarplan veerkrachtige arbeidsmarkt 2019 ter hoogte van €100.000, 

waarin een tweetal projecten zijn opgenomen namelijk de intensivering van het 
Technologiepact en de voortzetting van ‘De kracht van 50+’. 

2. Een subsidie te verstrekken aan Brainport Development ter hoogte van € 40.000 voor de 
uitvoering van de intensivering van het Technologiepact te bekostigen uit de middelen van 
veerkrachtige arbeidsmarkt 2019. 

3. Een subsidie te verstrekken aan PeJeEm bv. ter hoogte van € 120.000 voor de uitvoering van 
de voortzetting van ‘De kracht van 50+’ te bekostigen uit:   

1.  De middelen uit veerkrachtige arbeidsmarkt 2019 voor € 60.000; 
2.  De middelen uit de reserve 50+ Arbeidsmarkt voor € 60.000. 

4. De besteding van de middelen uit de reserve 50+ Arbeidsmarkt met de eerste 
bestuursrapportage in 2019 te vermelden. 

5. De bijgevoegde subsidiebeschikking naar Brainport Development te verzenden voor de uitvoer 
van de intensivering van het Technologiepact. 

6. De bijgevoegde subsidiebeschikking naar PeJeEm bv. te verzenden voor de uitvoer van de 
voortzetting van ‘De kracht van 50+’ 

 

B Conform 

6. Bm 33907367 Vervolg Veilig Uitgaan Helmond 2019-2023 

V 
1. Het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond 2019-2023 vast te stellen 
2. In te stemmen met de concept Samenwerkingsovereenkomst Veilig Uitgaan Helmond 2019 

-2023 
3. De burgemeester te machtigen om namens het college van B&W de 

Samenwerkingsovereenkomst Veilig Uitgaan Helmond 2019 – 2023 te ondertekenen 
4. Het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond 2019-2023 met de bijgaande 

Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te zenden 
5. Een toelichtende presentatie te geven aan de Raadscommissie Inwoners op 11 december 

2018 
6. In samenwerking met de samenwerkingspartners en de afdeling communicatie bekendheid 

te geven aan de voortzetting van Veilig Uitgaan Helmond 
 

B Conform 

7. Ma 33907384 Aanlevering aanvullende informatie aan de rechtbank Brabant-Oost inzake comparitie 
aanvullende maatregelen Den Ouden.  

V In te stemmen met de verzending aanvullende informatie aan de rechtbank Oost-Brabant inzake de 
comparitie aanvullende maatregelen Den Ouden.   
 



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 20 november 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

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

8. Ma 33909148 Rib fusieproces Omroep Helmond en DIOW (omroep Dit Is Onze Wijk) 

V 1. Instemmen met de RIB Fusieproces Omroep Helmond en DIOW 20 nov. 2018.  
2. Het subsidieverzoek van De Nieuwe Combinatie (DNC) voor eenmalige ondersteuning van € 

226.000,-- aan te houden. 
3. In te stemmen om opiniërend in gesprek te gaan met de raad. 

 

B Het college verzoekt om nadere context aan de RIB toe te voegen. 
Voor het overige conform. 

9.   Bm Presentatie inzake Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022 ten behoeve van adviescommissie 
van 20 november 2018 

V In te stemmen met de presentatie Masterplan Integrale Veiligheid t.b.v. de adviescommissie van 20 
november 2018. 

B Conform 

10.  Beantwoording raadsvragen PvdA inzake plannen over nieuwbouw Spirotech 

V In te stemmen met beantwoording raadsvragen PvdA inzake plannen over nieuwbouw Spirotech 

B Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de antwoorden. Voor het overige 
conform.  

11. vD 33882777 Mensen met verward gedrag  

V 
- In te stemmen met verzending Raadsinformatiebrief voortgang PvA mensen met verward gedrag 
- In te stemmen met schrijven nieuwe versie PvA mensen met verward gedrag eerste kwartaal 
2019 
- In te stemmen met het geven van een presentatie voor de raadscommissie in het tweede kwartaal 
2019 
 

B Conform.  
 

12. Ma Tussentijdse evaluatie Bravoflex Helmond 
 

V Kennisnemen van tussentijdse evaluatie Bravoflex Helmond 
De raad hierover met een RIB te informeren 

B 
 

Het college neemt kennis van de tussentijdse evaluatie Bravoflex Helmond. 
Het college besluit het tarief voor Bravoflex op € 3 per rit te houden, en de meerkosten 
daarvan (€ 0,50 per rit, totaal circa € 15.000) voor rekening van de gemeente te laten komen. 
Zo blijft de ritprijs op hetzelfde niveau en kunnen de resultaten van de pilot over de twee jaar 
beter met elkaar worden vergeleken.  

  


