
 

 
 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 4 december 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    
Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 november 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Het college verzoekt om de aanpassing van besluit nr. 9 
 
33905021 Verzoek aan Gedeputeerde Staten tot wijziging inzet NIMBY subsidie geurreducerende maatregelen 

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.  

 
Conform  
 
Naar aanleiding van het voorstel verzoekt het college om samen met de provincie en de Technische Universiteit 
Eindhoven 6de communicatie rondom dit onderwerp te verrichten.  
 
 

 
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 
B De lijst is doorgenomen en geactualiseerd.  

3. dV 33900466 Bezwaar vaststelling, beëindiging en terugvordering Bijstand op grond van de 
Participatiewet (PW). 

V Het (drieledig) advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 

1) Het besluit van 13 december 2017 deels te herroepen, in die zin dat;   

 het recht op bijstand over de maanden februari, maart, juni, juli, september, november 
tot en met 13 december 2017 wordt ingetrokken. 

 het recht op bijstand per 13 december 2017 wordt beëindigd. 

2) Het besluit van 5 februari 2018 deels te herroepen, in die zin dat; 

 de ten onrechte ontvangen bijstand over de maanden in de maanden 1 februari 2017 
tot en met 30 november 2017 van € 6.948,25 terug te vorderen. 

3) Het besluit van 5 maart 2018 deels te herroepen in die zin dat; 

 het verzoek om bijstand voor de periode 13 december 2017 tot 15 januari 2018 af te 
wijzen 

 bijstand toe te kennen ingaande 15 januari 2018 onder aftrek van 
middelen/inkomsten. 

 het recht op bijstand te beëindigen ingaande 1 februari 2018. 
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B Conform  

4. vB 33904859 Vaststellen Raadsinformatiebrief inzake in gebruik nemen 
gezichtsherkenningsapparatuur in de Stadswinkel en overige getroffen maatregel in de strijd 
tegen identiteitsfraude 

V In te stemmen met de RIB en de verzending ervan aan de raad. 

 
B Conform  

5. Ma 33916146 Verlenging bruikleenovereenkomst brandweercollectie met het Jan Vissermuseum 

V 
1. Een bruikleenovereenkomst tussen Stichting Jan Visser Museum en Gemeente Helmond aan 

te gaan, betreffende de brandweercollectie, conform bijgevoegd concept. 
2. De portefeuillehouder te machtigen deze bruikleenovereenkomst te ondertekenen namens de 

gemeente Helmond. 
 

B Conform  

6. Do 33905840 Tussenevaluatie inzet extra jongerencoaches 

V Akkoord te gaan met: 

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de tussentijdse resultaten van het project 
jongerencoaches. 

2. Het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de leden van de gemeenteraad. 
 

B Conform  

7. vdW 33918209 Besluit tot aanwijzing woningtypen die in aanmerking komen voor de Starterslening 

V 
1. Vaststelling van het Aanwijzingsbesluit type woningen Starterslening Helmond 2018, conform 

bijgevoegd concept. 
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
 

B Conform  

8. vB 33913590 Beleidsregels Automatische Incasso belastingen Helmond 2019 

V 
1. Vast te stellen de Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond 2019; 
2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van voorgenoemde beleidsregels het besluit 

“Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond 2018”, vastgesteld 25 juni 2018 in 
te trekken; 

3. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 
4. De gemeenteraad informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief. 
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B Conform  

9. vdW 33919661 Raadsinformatiebrief omtrent de ontwikkeling van de sociale woningbouwvoorraad 

V In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
B Conform  

10. Bm 33917665 Presentatie Plan van Aanpak Veilig Uitgaan 

V In te stemmen met de bijgevoegde presentatie Vervolg Veilig Uitgaan Helmond 2019 – 2023 voor 
de opiniecommissie inwoners van 11 december  

 
B Conform  

11. dV 33915082 Verzoek aan Waterschap Aa en Maas voor deelname in project Varenschut-zuid/ De 
Groene Punt 

V Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief naar het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Aa en Maas, met het verzoek deel te nemen aan het project Varenschut-zuid/ De Groene Punt. 

 
B Het college verzoekt om diverse tekstuele aanpassingen door te voeren in de brief aan het 

Waterschap Aa en Maas. 
 
Voor het overige conform.  
 

12. vdW 33914444 Besluit planschadeverzoek de heer Lau en mevrouw Sijmons, De Wiel 14 te Helmond 

V 1. Overnemen definitief advies d.d. 15 november 2018 van planschadeadviseur Thorbecke B.V.; 
2. Verzoeker een tegemoetkoming in de schade toekennen conform bijgaande conceptbrief. 

 
B Conform  
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13. Ma 

 
33911347 Vragen Helder Helmond over houtrookoverlast en geurbeleid en relatie met de brief 
van de heer Lenssen 

V 1. Instemmen met de antwoorden op vragen van Helder Helmond inzake houtrookoverlast; 

2. Instemmen met de antwoorden op vragen van Helder Helmond inzake geurbeleid; 

3. De brief van de heer Lenssen beantwoorden zodra het advies van het StAB voorhanden is en 
de uitspraak van de rechter over de kwestie bekend is. 

 
B Het college verzoekt om diverse tekstuele aanpassingen door te voeren in de 

beantwoording van zowel vragen inzake geurbeleid als de vragen inzake houtrookoverlast.  
 
Voor het overige conform.  
 

14. vdW 33895386 Opzegging bruikleenovereenkomst Bachlaan 9A door Stichting Neutraal Onderwijs 
Wilhelmina (SNOW) 

V In te stemmen met de brief aan SNOW inzake opzegging bruikleenovereenkomst Bachlaan 9A 
per 1-1-2019 

 
B Het college verzoekt eerst om een ambtelijk overleg en indien nodig volgt een bestuurlijk 

overleg met SNOW en Korein inzake de opzegging bruikleenovereenkomst Bachlaan 9A.  
 
Voor het overige conform.  
  

15. Ma 33918505 Vaststelling Subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda  Zuidoost Brabant 2017-2030 

V 
1. De bijgevoegde Subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda  Zuidoost Brabant 2017-2030 

vaststellen. 
2. Kennis te nemen van bijgevoegde memo “Verschillen Bereikbaarheidsakkoord en 

Regiodeal”. 
 

B Conform  

16. Ma 33912440 Subsidieverzoek Uitagenda 2018 

V 1. Een incidentele subsidiebijdrage van € 30.000 te verlenen aan Stichting Helmond Marketing 
voor de realisatie van een (digitale) Uitagenda voor Helmond; 

2. Deze subsidiebijdrage te dekken uit het budget toeristische aangelegenheden; 

3. de incidentele subsidiebijdrage á € 30.000,- euro te dekken uit opbrengsten toeristenbelasting 
2018.  

 
B Conform  
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17. vD 33912396 Beantwoording brief van dhr. Oerlemans over SBR rubbergranulaat infill bij 

kunstgrasvelden 

V 1. In te stemmen met beantwoording van de brief van dhr. Oerlemans conform bijgevoegde 
conceptbrief. 
2. de raad een afschrift van deze brief te sturen. 
 

B Het college verzoekt om diverse tekstuele wijzigingen door te voeren in de 
beantwoordingsbrief aan dhr. Oerlemans.  
 
Voor het overige conform.  
 

18. vD Beantwoording vragen CDA inzake zorg- en huurtoeslag 

V Instemmen met beantwoording vragen CDA inzake zorg- en huurtoeslag. 

B De beantwoording van vragen van het CDA inzake zorg- en huurtoeslag wordt aangepast 
in overleg met de portefeuillehouder.  
 
Voor het overige conform.  
 

19. vdW 33917088 Conceptbrief aan minister Ollongren over het indicatieve tracé buisleidingen 

V De conceptbrief aan minister Ollongren over het indicatieve buisleidingentracé vaststellen. 

 
B Het college machtigt wethouder Van den Waardenburg om de conceptbrief aan minister 

Ollogren te ondertekenen.  
 
Conform  
 

20. vB 33919707 Presentatie aan gemeenteraad/commissie over glasvezel in Helmond 

V Instemmen met bijgevoegde presentatie (nog aan te vullen met een algemeen gedeelte van prof. 
J. Smits) 

 
B Conform  

  


