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Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 
 

Datum 06-10-2020 
Aanvang 10:00 
Locatie Digitaal 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 29 september 2020 

 
Beslispunt 

 

1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast.  
 

 
2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 

1. De lijst van uitnodigingen 

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

 
 

3. dV | 50349734 - Coronacrisis: Richtlijnen tijdelijke overkappingen terrassen horeca Helmond tot 15 maart 
2021 

 
Beslispunten 

 
1. De richtlijnen tijdelijke overkappingen terrassen horeca Helmond tot 15 maart 2021 vast te stellen; 
2. Deze richtlijnen via de diverse kanalen bekend te maken. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
4. dV | 50351078 - Coronacrisis: Niet verlengen pilot 'Vergrote terrassen' Steenweg na 1 november 2020 en 

heropening Steenweg per 1 november 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De pilot 'Vergrote terrassen Steenweg' na 1 november 2020 niet te verlengen; 
2. Per 1 november 2020 de afsluiting van de Steenweg in overeenstemming met het Verkeersbesluit 2022 

formeel te beëindigen; 

3. In praktijk de afsluiting van de Steenweg per 8 oktober 2020 te beëindigen; 

4. De belanghebbenden hiervan op de hoogte te brengen. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Wel wordt aandacht gevraagd voor een 
zorgvuldige afweging in 2021 waar het gaat om het tijdstip van afsluiten (na 16.00 uur) in relatie 
tot de bereikbaarheid van ondernemers.  
 

 
  



 

 

5. vdB | 50337281 - Benoeming mevrouw K.D. Güzel als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de benoeming van mevrouw K.D. Güzel als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) 

van de gemeente Helmond zoals bedoeld in art. 1:16 Burgerlijk Wetboek voor de duur dat zij werkzaam is bij 

de afdeling Transactionele Dienstverlening, team Klantcontact en Burgerzaken. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Ma | 50337101 - Antwoordbrief aan de heer J. Steenbrink inzake Groene Golf voor N270 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrief aan de heer J. Steenbrink inzake het instellen van een Groene Golf 

voor de N270; 

2. De antwoordbrief door te geleiden aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50338003 - Plan van aanpak Luchtkwaliteit 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het plan van aanpak Luchtkwaliteit gemeente Helmond; 
2. Door te geleiden van het plan van aanpak naar de Adviescommissie Omgeving van 24 november 2020 en de 

raadsvergadering van 1 december 2020. 

 
Besluit: met inbegrip van de toevoeging van gezondheidsbeleid in het plan van aanpak, besluit het 
college conform het voorstel. Op een later moment zal het uitvoeringsprogramma van het 
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat met de raad worden besproken. 
 

 
8. Ma | 50342937 - Koopovereenkomst grond kruispunt Mierloseweg / Binnendongenstraat van Gruyters ORG 

B.V. 

 
Beslispunten 

 
1. Het perceel grond, gelegen te Helmond, aan/nabij het kruispunt Mierloseweg/Binnendongenstraat, 

kadastraal bekend gemeente Helmond sectie G nummers 2052 en 2118 (gedeeltelijk), groot ongeveer 

1.84 are (184m2) aan te kopen van Gruyters ORG B.V. als strategische aankoop voor de verbreding van de 

openbare ruimte van de Binnendongenstraat; 

2. De koopsom vast te stellen op €100.000, te vermeerderen met belastingen; 

3. Te dekken uit de middelen voor de Bereikbaarheidsagenda; 
4. Hiervoor de reeds door Gruyters ORG B.V. koopovereenkomst d.d. 2 juli 2020 aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vD | 50347666 - Financiële bijdrage fusiekosten S.V. De Braak 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het eenmalig vergoeden van de fusiekosten van €36.650 voor S.V. De Braak en het 

daartoe verzenden van de beschikkingsbrief; 

2. Dit bedrag te dekken uit de post exploitatiebudget parkmanagement SBC De Braak. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

10. vD | 50340226 - Ontwikkeling en positionering Sociale Teams 2022 e.v. 

 
Beslispunten 

 
1. Het 'Eindadvies Sociale Teams 2022 e.v.’ vrij te geven voor advies, met als belangrijke inhoudelijke 

kaderstellende uitgangspunten: 

a. het toespitsen van de opdracht van de sociale teams op samenhangende en laagdrempelige hulp en 

ondersteuning; 

b. de uitvoering van de hulp en ondersteuning door sociale teams miv 2022 extern te positioneren; 

c. de hulp en ondersteuning door de sociale teams aan te besteden. 
2. In te stemmen met de 3 financiële uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf 4.2 van het eindadvies 

sociale teams 2022 en de financiële paragraaf van dit behandelvoorstel; 

3. Programma Sociaal Domein (PSD) de opdracht te geven om vooruitlopend op finale besluitvorming door de 

raad in januari 2021 de voorbereidingen te starten voor de implementatie. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdW | 50348923 - Anterieure exploitatieovereenkomst Hyperion Real Estate Vught B.V. inzake 

herontwikkeling voormalige belastingkantoor 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met medewerking te verlenen aan een andere ruimtelijke invulling van het kantoorgebouw en 

de huidige bestemming ‘gemengd - 1: maatschappelijk en kantoren’ te verruimen met bestemming 

‘wonen’; 

2. Voor de parkeerbehoefte de vigerende beleidsregels vast te stellen voor de duur voor tenminste vijftien 

jaar, waarbij beide partijen tegelijkertijd overeenkomen dat voortijdig een andere mobiliteitsbehoefte zal 

ontstaan; 

3. Het kostenverhaal in verband met de toegezegde planologische medewerking aan het plan te verzekeren 

middels een anterieure exploitatieovereenkomst waarin de exploitatiebijdrage is bepaald op €26.835. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
12. Ma | 50344096 - Beantwoording raadsvragen 040 VVD: Beschadiging Mural viaduct Kromme Steenweg 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 

 
13. vdW | 50349623 - Beantwoording raadsvragen 042 HA: Zandpakket bouwrijp maken project Molenbunders 

en antwoordbrief inwoners 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
2. In te stemmen met het namens de raad verzenden van de brief aan de inwoners, de heer Clarijs en 

mevrouw Heijster. 

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

 
 

14. vD | 50346889 - Beantwoording raadsvragen 046 Plan!: Aanvullende vragen Wmo indicering 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

15. Do | 50348913 - Beantwoording raadsvragen 047 50PLUS: Onveilige werksituatie coronateststraat 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

16. vD | 50347105 - Beantwoording raadsvragen 048 HH: Thuiszorg 'Samen Veder' 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. Bm | 50344223 - Raadsinformatiebrief: Continuering afsluiting Weverspark tot 1 oktober 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Besluiten om de toegankelijkheid van het Weverspark te beperken door het park dagelijks af te sluiten van 

23:00 tot 06:00 uur, voor de periode van twaalf maanden (tot 1 oktober 2021); 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
3. Kennis te nemen van de bewonersbrief ‘Sluiting Weverspark’ die op 30 september 2020 is verzonden aan 

de omwonenden van het Weverspark; 

4. In te stemmen met circa €30.000 voor het plaatsen van de poorten ten behoeve van de afsluiting 

Weverspark; 

5. Dit bedrag te dekken uit de vergoeding die is ontvangen van de wijkontwikkelingsmaatschappij voor de 

inrichting van de openbare ruimte in de wijk Weverspoort. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
18. vdB | 50352152 - Raadsinformatiebrief: Proces en actualisatie Crisis- en Herstelnota 2020 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarin wordt aangegeven hoe de input vanuit de 

raad tijdens de Opiniecommissie van 8 september 2020 inzake de Crisis- en Herstelnota 2020 is gewogen 

en verwerkt; 

2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de gemeenteraad, gelijktijdig met verzending van 

de begroting. 

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

 
19. vD | 50351581 - Raadsinformatiebrief: Vertraging SBC De Braak 

 
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. 
 


