
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 27 november 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 20 december 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van het nieuws uit B&W. 
 
Voor het overige conform.   

 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is doorgenomen en geactualiseerd  

3. Bm Raadsagenda 27 november  

V Kennis te nemen van de raadsagenda van 27 november 

B Conform  

4. Ma 33905711 Benoemingen in monumentencommissie Helmond 

V 
1. De heer Bert Oomen per 1 november 2018 (met terugwerkende kracht) te benoemen in de 
monumentencommissie voor de discipline Stedenbouw/planologie, tevens voorzitter. 

2. Mevrouw Nicole Vereijken-Hagebols (afd. Ondernemen en Ontwikkeling) te benoemen als 
ambtelijk secretaris van de monumentencommissie. 

3. De heer Max Bom te bedanken voor zijn jarenlange inzet in de monumentencommissie. 

 

B Conform 

5. dV 33908213 Beantwoording raadsvragen D66 inzake de begeleiding van kwetsbare groepen 

V 
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen inzake de begeleiding van kwetsbare 
groepen. 

 

B Conform 
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6. vD 33912716 Structureel sporten 

V 
1. De gevraagde subsidie voor “structureel sporten”  € 165.000 toe te kennen 
2. Deze kosten te dekken uit het Sociaal Innovatief Fonds. 
3. De RIB te accorderen en deze toe te sturen aan de gemeenteraad. 

 

B Conform 

7. vB 33913962 Koopovereenkomst Bockendonk (Liverdonk blok 2) met Stichting woCom d.d. 13 
november 2018. 

V 
1. Het perceel grond, gelegen aan de Bockendonk en Coolendonk in het stadsdeel “Liverdonk” te 
Helmond, ter grootte van ongeveer 27 a en 3 ca (2703 m2), kadastraal bekend gemeente 
Helmond, sectie U, nummer 7432 (gedeeltelijk), te verkopen aan Stichting woCom ten behoeve 
van woningbouw. 
2. Tegen een koopsom van € 553.912,50, te vermeerderen met omzetbelasting. 
3. Hiervoor de reeds door Stichting woCom ondertekende koopovereenkomst aan te gaan. 

 

B Conform.  
  

8. vdW 33911264 Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst met mevrouw F.F. van Oordt, de heer 
J.W.H. Briët, de heer R.J.P. Briët en mevrouw L.J.M. Briët d.d. 23 oktober 2018 

V 
1. Planologische medewerking te verlenen aan het door de Exploitant gewenste bouwplan. 
2. Het kostenverhaal in verband met deze planologische medewerking te verzekeren. 
3. Het perceel grond gelegen aan de Lieshoutseweg, ter grootte van ongeveer 2 a en 59 ca (259 
m2), kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie L, 2753 (gedeeltelijk) voor een bedrag van 
€1,00 aan te kopen van de Exploitant. 
4. Hiervoor de reeds door de Exploitant ondertekende koop- en anterieure exploitatieovereenkomst 
aan te gaan, zulks voordat de planologische medewerking wordt verleend. 

 

B Het stemt in met het voorstel op basis van reeds gemaakte afspraken.  
Het college verzoekt om toekomstige besluiten inzake kavelsplitsing te voorzien van een 
motivering waarom dit binnen de woonvisie past.  
 
Voor het overige conform 

9. Ma 33905021 Verzoek aan Gedeputeerde Staten tot wijziging inzet NIMBY subsidie geurreducerende 
maatregelen 

V 
1. Kennis nemen van de stand van zaken provinciale NIMBY subsidie geurreducerende 
maatregelen; 

2. In te stemmen met het inzetten van de NIMBY subsidie van € 450.000,00 voor innovatief 
onderzoek  TU/e naar geurreductie via koude plasmatechnologie bij bedrijven BZOB; 

3. In te stemmen met het verzoek aan Gedeputeerde Staten tot wijziging inzet NIMBY subsidie.  

 

B Conform  
 
Naar aanleiding van het voorstel verzoekt het college om samen met de provincie en de 
Technische Universiteit Eindhoven de communicatie rondom dit onderwerp te verrichten.  
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10. vdW 33901593 Kompasdocument Omgevingswet 

V 
1. Het document Helmonds Kompas invoering Omgevingswet vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de pilots die uitgevoerd worden.  

 

B Het college stelt het Helmonds Kompas invoering Omgevingsweg als procesvoorstel vast 
 
Voor het overige conform  

11. dV 33912935 Agendering opdracht Armoederegisseur ter toetsing voor de opiniecommissie Inwoners 

V 
Akkoord te gaan met agendering van de opdracht voor de Armoederegisseur voor de 
opiniecommissie Inwoners op 11 december 2018 

 

B Conform  

12. vB 33907638 Businessplan Food Tech Brainport 2019 

V 
1. Kennis te nemen van het Businessplan Food Tech Brainport 2019 
2. De raad voor te stellen om kennis te nemen van het businessplan Food Tech Brainport 2019 

en vast te stellen dat het businessplan voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld in de 
Programmabegroting 2019-2022. 

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage van € 500.000,- over 
2019 voor de uitvoering van het businessplan, onder de opschortende voorwaarde dat de raad 
vaststelt dat het businessplan voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld in 
de Programmabegroting 2019-2022.De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering te dekken uit 
het Investeringsprogramma 2019 

4. De raad voor te stellen om, in afwijking van het vigerende investeringsbeleid, in te stemmen 
met het activeren van de investeringsbijdrage in activa van derden (Food Tech Brainport). 

5. De raad voor te stellen in te stemmen om de afschrijvingstermijn ten aanzien van de bijdrage in 
investeringen in technologie en machines op 10 jaar vast te stellen. 

6. In te stemmen met de benoeming van wethouder van Bree als bestuursadviseur van de 
Stichting Food Tech Park Brainport.  

 

B Het college verzoekt om de MBO-instelling Helicon en het creëren van werkgelegenheid te 
benoemen in het businessplan Food Tech Brainport.  
 
Voor het overige conform. 
 

13. vdW  33913298 Drie ingediende aanvragen omgevingsvergunning voor het vestigen van een 
speelautomatenhal in Helmond (Speelautomatenhaldossier) 
 

V 
1. Besluiten tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunningen voor het vestigen van een 
speelautomatenhal op de locaties Watermolenwal 8, Steenweg 17 en Scheepsboulevard 2; 

2.  De gemeenteraad via de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief informeren over uw besluit. 
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B  Zie burgemeesterbesluit voor de verlening van drie omgevingsvergunningen inzake het 
vestigen van een speelautomatenhal.  
 
Conform  

  
BURGEMEESTERBESLUIT d.d. 27-11-2018 
 

1. Bm  33913298 Drie ingediende aanvragen omgevingsvergunning voor het vestigen van een 
speelautomatenhal in Helmond (Speelautomatenhaldossier) 

V 
In te stemmen met verlening van drie aangevraagde exploitatievergunningen voor het uitbaten van 
een speelautomatenhal 

 

B Conform  
 

  


