
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 29-09-2020 

Aanvang 09:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 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. Bm | 50342273 - Totaaloverzicht toe te rekenen kosten per bestuurder over het 2e kwartaal 2020 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het publiceren van het totaaloverzicht van de toe te rekenen kosten per bestuurder 

over het tweede kwartaal 2020 op de internetpagina van de gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Do | 50267819 - Vervolg STORM-aanpak 2021-2024 

 
Beslispunten 

 
1. Vervolg te geven aan het STORM-aanpak voor de jaren 2021-2024 conform de periode 2016-2021; 
2. Hiervoor € 147.782 beschikbaar te stellen aan GGZ Oost-Brabant; 
3. Dit in 2021 en 2022 te dekken met de beschikbare middelen uit de Kadernota Sociaal Domein; 
4. Dit in 2023 en 2024 te dekken vanuit de transformatieruimte sociaal domein; 
5. De subsidieaanvraag van de GGZ hiermee gedeeltelijk af te wijzen voor de jaren 2021-2024 en het 

bedrag van € 128.360,- niet toe te kennen. 

 
Besluit: conform voorstel, onder voorbehoud van instemming van de overige Peelgemeenten.  

 
 

6. Ma | 50197590 - Raadsinformatiebrief: Opvolging aandachtspunten voor uitwerking evenementenbeleid 

 
Beslispunt 

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

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

  



 

 

7. vdW | 50252581 - Raadsinformatiebrief: MIRT-onderzoek Brainport 

 
Beslispunt 

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

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

 
8. vdW | 50341217 - Raadsinformatiebrief: Resultaat aanvraag woningbouwimpuls 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

9. Ma | 50286339 - Aanvullende Rijksondersteuning: Cacaofabriek 

 
Beslispunten 

 
1. Een bijdrage van €120.725,- te verlenen in de vorm van huurkwijtschelding aan stichting de Nederlandse 

Cacaofabriek in het kader van de landelijke matchingsregeling filmtheaters COVID-19 uitgevoerd door het 

Nederlands Filmfonds; 

2. Het aanpassen van de subsidiebeschikking 2020; 
3. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en de Cacaofabriek; 
4. De reservering voor cofinanciering van de rijksbijdrage in de 2e Berap te verlagen tot de benodigde 

€120.725,- en dit budget in te zetten ter dekking van de huurinkomsten die we kwijtschelden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ma | 50297598 - Aanvullende Rijksondersteuning: Museum Helmond en Het Speelhuis 

 
Beslispunten 

 
1. Een bijdrage van €43.053,- te verlenen aan Museum Helmond in het kader van de landelijke 

matchingsregeling musea COVID-19 uitgevoerd door het Mondriaan Fonds; 

2. Een bijdrage van €106.400,- te verlenen aan het Speelhuis in het kader van de landelijke 

matchingsregeling (pop)podia COVID-19 uitgevoerd door Fonds Podiumkunsten; 

3. De reservering voor de cofinanciering van de rijksbijdrage in de 2e Berap te verlagen tot de benodigde 

€43.053,- en €106.400,-; 

4. De bijdragen ten laste te brengen van de reservering die hiertoe in de 1e Berap gedaan zijn. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. Ma | 50329522 - Benoeming mevrouw M. Moons als restauratiearchitect Monumentencommissie 

 
Beslispunten 

 
1. Mevrouw M. Moons per 1 augustus 2020 (met terugwerkende kracht) te benoemen in de 

monumentencommissie voor de discipline restauratiearchitectuur; 

2. Mevrouw Moons hierover middels bijgevoegde brief te informeren; 
3. De heer D. Pouderoyen te bedanken voor zijn jarenlange inzet in de monumentencommissie middels 

bijgevoegde brief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

12. vD | 50313995 - Voorbereidingskrediet fietsmaatregelen locatie Dr. Knippenbergcollege 

 
Beslispunten 

 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van €108.000,- voor de uitwerking van fietsmaatregelen voor de 

schoolgaande jeugd van- en naar de nieuwe school van het Dr.-Knippenbergcollege op de Braak ter 

voorbereiding op de IVP-aanvraag “Ontsluiting sport en beleefcampus De Braak”, bij de begroting 2021; 

2. De kapitaallasten van dit voorbereidingskrediet te dekken uit het kapitaallastenplafond en voorleggen 

aan de gemeenteraad bij de 2e Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vD | 50342906 - Beantwoording raadsvragen 043 HA: Afstoten sportpark de Warande 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdW | 50342782 - Beantwoording raadsvragen 037 BachPlus: Coronabesmetting door dieren 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. vdB | 50295288 - Aanpak startersondersteuning 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwikkelen van een aanpak voor startersondersteuning en het ontwikkelen van 

ondernemerschap; 

2. Voor deze startersondersteuning voorlopig uit te gaan van een extern op te richten organisatie onder 

werktitel 'Helmond Start'; 

3. Voor de uitvoering van de onder beslispunt 1 en 2 benoemde werkzaamheden opdracht te verlenen aan 

Bombardon Consultancy / TRIAS conform bijgevoegde offerte; 

4. De kosten van deze opdracht, conform offerte €27.750 (excl. BTW), te bekostigen uit de middelen van de 

Werkgelegenheidsimpuls; 

5. Beleidsmatige onderdelen ten aanzien van starters integraal op te nemen in een nog te ontwikkelen 

Economische Visie (lange termijn koers). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. vdW | 50201713 - Planschadeovereenkomst: Golfbaan Overbrug met Helmondse Golfclub Overbrug 

 
Beslispunten 

 
1. Planologische medewerking te verlenen aan het door de verzoeker gewenste plan; 
2. Het kostenverhaal in verband met de planologische medewerking te verzekeren; 
3. Hiervoor de reeds door de verzoeker ondertekende planschadeovereenkomst aan te gaan, zulks voordat 

de planologische medewerking wordt verleend. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

17. vdW | 50284245 - Planschadeovereenkomst: Geeneind 10 

 
Beslispunten 

 
1. Planologische medewerking te verlenen aan het door de verzoeker gewenste plan; 
2. Het kostenverhaal in verband met de planologische medewerking te verzekeren; 
3. Hiervoor de reeds door de verzoeker ondertekende planschadeovereenkomst aan te gaan, zulks voordat 

de planologische medewerking wordt verleend. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdW | 50328249 - Vergunningverlening tweede woning in voormalige Mariaschool 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het verlenen van een vergunning voor een tweede woning in het pand aan de 

Kromme Steenweg 31. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. vdW | 50329265 - Beleidskader Arbeidsmigratie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het beleidskader arbeidsmigratie; 
2. In te stemmen met het doorgeleiden naar de Adviescommissie Omgeving op 13 oktober 2020 en de 

gemeenteraad van 10 november 2020. 

 
Besluit: met inbegrip van een aanvulling op het raadsvoorstel, besluit het college conform het 
voorstel. 
 

 
20. Ma | 50267551 - Organisatie en financiering Peelmarketing 

 
Beslispunten 

 
1. De portefeuillehouder economie in de eerstvolgende vergadering van de Stuurgroep Innovatiehuis de 

Peel namens Helmond het volgende standpunt in te laten brengen: 

a. Helmond is positief over het aanstellen van twee (parttime) regiomarketeers en over de gevraagde 

financiële bijdrage; 

b. Helmond heeft een voorkeur voor het koppelen van deze regiomarketeers aan Helmond Marketing 

en is bereid om in overleg met de Peelgemeenten de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. 

2. Indien ook de overige Peelgemeenten positief zijn over het voorstel om al in 2021 te starten met 

Peelmarketing aan de raad bij de eerste Berap 2021 voor te leggen om de gevraagde bijdrage van € 

28.900 voor de Peelmarketeers in 2021 en 2022 te dekken via de reserve ‘regionale samenwerking’. 

 
Besluit: conform voorstel. 

  



 

 

 
21. Ma | 50329844 - Visie op toekomst stadsmarketing 

 
Beslispunten 

 
1. Een voorkeur uit te spreken voor scenario 5 in onderstaand voorstel, wat inhoudt dat: 

a. Helmond Marketing zich in de toekomst voornamelijk gaat richten op de marketing van het 

toeristische en leisure aanbod van (het centrum van) Helmond en tevens verantwoordelijk wordt 

voor de lokale VVV-dienstverlening; 

b. Indien de Peelgemeenten ermee instemmen, Helmond samen met deze gemeenten onderzoekt of 

het toeristische en leisure aanbod van de Peel door speciaal hiervoor aangewezen marketeers 

uitgevoerd kan worden vanuit Helmond Marketing. 

c. De gemeente zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het uitdragen van de speerpuntenmarketing; 
d. De gemeente een voorkeur heeft voor het koppelen van Helmond Marketing, VVV en de activiteiten 

voor Peelmarketing, om daarmee synergievoordelen te ontwikkelen die gelijktijdig een impuls aan 

de marketing van de stad en Peelregio kunnen geven. 

e. Het scenario gepaard gaat met een beoogde besparing van 100.000 euro vanaf 2023 
f. Centrummanagement (gefinancierd via het Ondernemersfonds) en de vermarkting van het centrum 

blijven onderdeel van Helmond Marketing. Hierin verandert niets. 

g. Er een nulmeting plaatsvindt zodat het effect van de uitvoering van dit voorkeursscenario inzichtelijk 

kan worden gemaakt. 

2. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met het uitwerken van een plan gericht op de implementatie, 

met daarbij de intentie om samen met de genoemde partners toe te werken naar het beoogde scenario. 

3. De financiële doorvertaling van dit voorstel te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024, en in die 

begroting vanaf 2023 via bovengenoemde stappen een besparing van € 100.000 in te boeken op de 

totale stadspromotie. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 


