
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 

Datum 22-09-2020 
Aanvang 09:00 
Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 15 september 2020 

 
Beslispunt 

 

De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 

De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. 

 
 

3. dV | 50336671 - Coronacrisis: Principebesluit terrasoverkappingen en tijdelijke termijnverlenging grote 
terrassen 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlengen van de periode van grotere terrassen in heel Helmond tot 15 maart 

2021, met uitzondering van de Steenweg; 
2. Te besluiten in principe mee te werken aan tijdelijke overkappingen op de (grotere) terrassen tot 15 

maart 2021, onder nader uit te werken voorwaarden; 
3. Als uitgangspunten voor de overkappingen te hanteren: 

a. Overkappingen zijn tijdelijk, vooralsnog tot 15 maart 2021; 
b. Overkappingen voldoen aan de randvoorwaarden van de geldende Noodverordening 

Veiligheidsregio ZO-Brabant (op dit moment de versie van 21-08-2020) en overige relevante 
regelgeving; 

c. Terrassen en overkappingen moeten veilig zijn en bereikbaar voor hulpdiensten; 
d. Overkappingen worden via een reguliere procedure Omgevingsvergunning door ondernemers 

aangevraagd. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Ma | 50336664 - Coronacrisis: Financiële steun Bibliotheek Helmond-Peel 

 
Beslispunten 

 
1. Bibliotheek Helmond-Peel financiële steun te bieden voor de ontstane financiële situatie als gevolg van 

de coronacrisis; 
2. Hiervoor maximaal €65.000 te reserveren in de 2e Berap; 
3. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen in de eerstvolgende periodieke corona- 

raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
  



 

 

5. Bm | 50328357 - Vuurwerkvrije zones voor jaarwisseling 2020-2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aanwijzen van twee vuurwerkvrije zones op 31 december 2020 van 18:00 uur tot 

op 1 januari 2021 tot 02:00 uur, zijnde: 
a. omgeving Elkerliek ziekenhuis en 
b. het dierenpark Warande 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele aanpassingen, besluit het college conform het voorstel.  
 

 
6. Do | 50330209 - Subsidieverlening: Pilot 'Koffie met een tablet' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het plan van aanpak van de pilot ‘Koffie met een tablet’; 
2. Twee subsidies te verstrekken van €8.000 ten behoeve van de pilot, waarvan een subsidie van €7.500 

voor de Bibliotheek Helmond-Peel en een subsidie van €500 voor de KBO Kring Helmond; 
3. De kosten te dekken uit het budget wat is geraamd voor 'digitale inclusie' van het programmabudget 

Digitale Stad Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50261588 - Subsidieverlening: Routegebonden projecten Bereikbaarheidsagenda 2020 (deel 2) 

 
Beslispunten 

 
1. Het Bestedingsplan juni-2020 routegebonden projecten Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant vast te 

stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van 
4 juni 2020; 

2. De aanvragers subsidie te verlenen voor een bedrag van € 46.250,00 voor de volgende routegebonden 
projecten: 

a. 011b Bundelroutes John F Kennedylaan-Ring-Eisenhowerlaan-A270; 
b. 011h opstellen Verkeersvisie; 

1. Subsidie te reserveren voor de aanvragers van de volgende routegebonden projecten voor een bedrag 
van € 200.000,00: 

a. 011k Bundelroutes 2e aansluiting Ekkersrijt; 
b. 011n Planstudie bundelroutes Nuenen; 

2. Deze subsidies te dekken uit € 55,75 miljoen regionale subsidie inzake “Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost Brabant” van de provincie Noord-Brabant; 

3. De aan Helmond toegekende projectsubsidie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen bij de 
eerst volgende Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Do | 50336665 - Voortgang Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 

 
Beslispunt 

 

De commissie inwoners te informeren over de voortgang van de kadernota sociaal domein aan de hand 
van de bijgevoegde presentatie. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vD | 50174763 - Geactualiseerd plan van aanpak mensen met verward gedrag 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de geactualiseerde versie van het plan van aanpak mensen met verward gedrag; 
2. In te stemmen met het doorgeleiden van de presentatie aan de Opiniecommissie Inwoners. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele toevoegingen, besluit het college conform het voorstel. 
 

 



 

 

 
10. dV | 50328513 - Eindevaluatie Pilot 'Opkopen Schulden' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het inbedden van het instrument opkopen schulden in regulier beleid; 
2. In te stemmen met het budgettair neutraal overhevelen van een jaarlijks bedrag ad €50.000,- voor 

opkopen schulden van hoofdproduct 603 Bijzondere Bijstand naar hoofdproduct 604 
Schulddienstverlening; 

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

11. Do | 50337938 - Huisvesting Jan van Brabant  

 
Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van de scenario's huisvesting Jan van Brabant; 
2. De uitwerking van het scenario doordecentralisatie af te wachten; 
3. De raad informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken huisvesting Jan 

van Brabant en van het onderzoek doordecentralisatie onderwijs; 
4. De raad tijdens een opiniecommissie informeren over de scenario's huisvesting Jan van Brabant, 

inclusief doordecentralisatie, wanneer dit onderzoek afgerond is. 

 
Besluit: met inbegrip van een aanpassing in de raadsinformatiebrief, besluit het college conform 
het voorstel. 

 
 

12. dV | 50332633 - Aanvaarden schenking 'Bevrijdingsmonument Brouwhuis' 

 
Beslispunten 

 
1. De schenking van het object "Bevrijdingsmonument Brouwhuis" van de Wijkraad Brouwhuis voor de wijk 

Brouwhuis te accepteren, dit onder voorwaarde dat de bijgevoegde schenkingsovereenkomst wordt 
ondertekend; 

2. De eventuele verzekeringspremie van maximaal € 100 per jaar te dekken binnen de reguliere budgetten 
programma 11. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. dV | 50328019 - Herijking Centrumperspectief 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de herijking van het Centrumperspectief, met daarin opgenomen de volgende 

beleidskeuzes: 
a. Uitbreiden van het gebied waarop de visie van het Centrumperspectief betrekking heeft: van 

Suytkade in het zuiden tot Stiho/de Bundertjes in het noorden; 
b. De Aa te bestempelen als de belangrijkste drager voor een klimaatbestendig ingerichte openbare 

ruimte en het riviertje weer zo veel als mogelijk in het hele centrum zichtbaar maken; 
c. De onderscheiden gebieden in het centrum zijn het historisch centrum, de Kanaalzone en het 

Stationskwartier, waarbij het Stationskwartier wordt ontwikkeld tot een hoogstedelijk woon- en 
werkmilieu; 

d. Het doorgaande verkeer om het centrum leiden en het centrum met vier lussen (P-routes) en de 
daaraan gelegen parkeervoorzieningen per auto bereikbaar houden; 

e. Op het Piet Blomplein een parkeervoorziening met appartementen te maken. 
2. In te stemmen met het openen van een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van het 

Stationskwartier, groot €150.000; 
3. In te stemmen met het openen van een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van het Piet 

Blomplein, groot €75.000; 
4. Als naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de voorbereidingskredieten niet (geheel) 

overgeheveld kunnen worden naar de nog te openen grondexploitaties, dan deze kredieten (deels) 
afdekken met het krediet ‘Vergroten aantrekkelijkheid centrum’; 

5. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van een toevoeging in het plan van aanpak, besluit het college conform het 
voorstel. 



 

 

 
14. Ma | 50333077 - Antwoordbrief van de gemeenteraad aan provincie Noord-Brabant inzake beëindiging 

Bravoflex 

 
Beslispunt 

 

In te stemmen met de antwoordbrief aan de provincie Noord-Brabant inzake de beëindiging Bravoflex en 
deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van een aanpassing, besluit het college conform het voorstel. 
 

 
15. Ma | 50330551 - Beantwoording raadsvragen 036 50PLUS: Verkeerssituatie Havenweg 

 
Beslispunt 

 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. vD | 50333696 - Bekrachtigen paraafbesluit inzake beantwoording raadsvragen 041 PvdA: Uitspraak 
rechter over Helmondse WMO 

 
Beslispunt 

 

Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit op 17 september 2020 inhoudende: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de 

gemeenteraad. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vdW | 50336504 - Beantwoording raadsvragen 045 HH: Gedupeerde kopers Houtse Akkers 

 
Beslispunt 

 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 
 
Besluit: het college besluit conform het voorstel en spreekt de bereidheid uit om de gedupeerden 
te voorzien van juridisch advies. 
 

 
18. Ma | 50330565 - Ontheffing voor bezorgfietsen op het stallingsverbod in de binnenstad 

 
Beslispunten 

 
1. Het verlenen van ontheffingen voor het plaatsen van bezorgfietsen buiten de aangewezen stallingen 

(maximaal 5 per ondernemer) op aan te wijzen plaatsen in het centrum. 
2. Uitvoering van de nadere eisen over de stallingslocaties en het bepalen van het aantal fietsen per 

ondernemer, met een maximum van vijf fietsen per ondernemer, op deze locaties over te laten aan de 
teammanager, team mobiliteit. 

 
Besluit: met inbegrip van een aantal aanpassingen, besluit het college conform het voorstel. 
 

 
19. Ma | 50338070 - Bidbook 'Regionale Uitwerking OV Toekomstbeeld 2040' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de ambitie van het bidbook 'Regionale uitwerking OV Toekomstbeeld 2040'; 
2. In te stemmen met het mede namens Helmond aanbieden van het bidbook door de Provincie Noord 

Brabant aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; 
3. In gezamenlijkheid met partners de regionale uitwerking voor het toekomstbeeld van het OV te prioriteren 

en uit te werken op basis van dit bidbook en een gezamenlijke lobbyagenda richting het Rijk in te zetten; 
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

20. vD | 50335209 - Aansluiting bij Regionale Geschillencommissie Brabant-Zuidoost 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met deelname aan de regionale geschillencommissie Brabant-Zuidoost; 
2. In te stemmen met en vaststellen van het reglement regionale geschillencommissie Brabant-Zuidoost 

(bijlage 1); 
3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2); 
4. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst (bijlage 3); 
5. In te stemmen met de opzet van de samenstelling en het profiel van de leden van de regionale 

geschillencommissie (bijlage 4); 
6. In te stemmen met de opzet van de procedure voor werving en selectie van de leden van de regionale 

geschillencommissie; 
7. Te besluiten om de ondernemingsraad en het lokaal overleg over dit besluit te informeren en het 

reglement ter informatie aan hen aan te bieden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

21. vdW | 50216571 - Gewijzigd bestemmingsplan 'Helmond West - Mierloseweg 34 - 46' 

 
Beslispunten 

 
1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een milieueffectrapportage niet 

vereist is voor het bestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34-46; 
2. De bijgevoegde ‘Aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Mierloseweg 34-

46’, datum 16 september 2019 met rapportnummer P01077_2 van BRO, vast te stellen; 
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer (de heer D. Swinkels), vast te stellen 

en te laten versturen; 
4. In te stemmen met het bestemmingsplan ‘Helmond West – Mierloseweg 34 – 46’; 
5. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Helmond West – Mierloseweg 34 – 46’ gewijzigd vast 

te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

22. vdW | 50308148 - Ontwerpbestemmingsplan 'Kanaalzone Helmond-Oranjekade' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Kanaalzone Helmond-Oranjekade"; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor het in de Wro bepaalde zienswijzentraject; 
3. De aanmeldnotitie "Vormvrije m.e.r.-beoordeling "Kanaalzone-Oranjekade" dd. 14 juli 2020 van Toren XL 

BV vast te stellen; 
4. Op grond van art. 7.17 Wet Milieubeheer vast te stellen dat een milieueffectenrapportage niet vereist is; 
5. De bijgevoegde conceptbrief met het m.e.r.-besluit vast te stellen en te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. vdW | 50337816 - Update Regionale Samenwerking (najaar 2020) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen 

en actualiteiten in de diverse regionale samenwerkingsverbanden; 
2. De presentatie 'Ontwikkelingen in de netwerken (oktober 2020)' door te geleiden voor bespreking met de 

Opiniecommissie Omgeving. 

 
Besluit: met inbegrip van een toevoeging, besluit het college conform het voorstel. 
 


