
  
 

 
 

                                                                                      Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 13-10-2020 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 6 oktober 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 | 50344227 - Coronacrisis: 5e tranche Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers 
(TOZO) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen om het bedrag dat gemeenten van het Rijk als 5e voorschot ontvangen hebben ten 

behoeve van de Tozo, direct en volledig over te hevelen naar onze uitvoeringsorganisatie Senzer; 
2. Dit bedrag ter hoogte van €1.106.457 naar Senzer over te hevelen middels bijgevoegde 

subsidiebeschikking; 
3. In te stemmen om de informatie omtrent het verstrekken van een 5e voorschot Tozo op te nemen in de 

'algemene corona-raadsinformatiebrief'. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. vD / Do | 50342407 - Coronacrisis: Compensatie Jeugd en Wmo zorgaanbieders meerkosten vanwege 
corona 

 
Beslispunten 

 
1. Meerkosten (zijnde noodzakelijke extra kosten) over de periode 1 juni tot en met 31 december 2020 te 

vergoeden aan aanbieders van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning – gecontracteerd en in de vorm van een 
persoonsgebonden budget – als gevolg van maatregelen vanwege naleving van RIVM-richtlijnen, 
overeenkomstig de uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO van VNG en Rijk; 

2. Deze meerkosten te dekken binnen de financiële ruimte die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



  

 

5. dV | 50349672 - Beantwoording raadsvragen 038 HH: Nachtburgemeester van Helmond 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Bm | 50349609 - Beantwoording raadsvragen 044 GL: Van Rooi Meat en de rol van de VRBZO 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
2. Een uitspraak te doen over het al dan niet delen van het WOB-dossier Rooi Meat met de gemeenteraad. 

 
Besluit: het college stemt in met het eerste beslispunt en besluit om het WOB-dossier mee te 
zenden naar de gemeenteraad, zodat het bijdraagt aan de afweging op raadsniveau. 
 

 
7. Bm | 50356595 - Beantwoording raadsvragen 049 HH: Persbericht podiumbijeenkomst coffeeshops 

 
Beslispunt 

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

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

 
8. dV | 50356940 - Beantwoording raadsvragen 050 50PLUS + CDA: Gratis mondkapjes minima 

 
Beslispunt 

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

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

 
 

9. Do | 50352168 - Statutenwijziging Coöperatieve Vereniging Urban Development Initiative U.A. 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de statutenwijziging en het bijbehorende besluit van de ALV door de burgemeester te 

laten ondertekenen. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ma | 50170195 - Subsidieafwijzing: Filmproductie Helmond Metamorfosis 

 
Beslispunten 

 
1. De aanvraag voor subsidie voor de documentaire Helmond Metamorfosis af te wijzen; 
2. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: met inbegrip van een tekstuele toevoeging, besluit het college conform het voorstel. Verder 
wordt meegegeven om het voorstel aan de verzoeker te doen of het archiefmateriaal ter 
beschikking kan worden gesteld aan de Heemkundekring. 
 

 
  



  

 

11. Ma | 50187072 - Adhesie verklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen het projectplan voor gezamenlijke aanvraag van Brabant voor Cultuureducatie Met 

Kwaliteit III (CmK III); 
2. In te stemmen met ondertekening van de adhesieverklaring; 
3. Wethouder Maas te machtigen deze adhesieverklaring namens de gemeente te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

12. Ma | 50346043 - Bruikleenovereenkomst accordeons voor expo Loods20 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met bijgaande bruikleenovereenkomst voor elf accordeons en materiaal voor het 

exposeren in Loods20; 
2. Over te gaan tot ondertekening van de bruikleenovereenkomst door de burgemeester. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Ma | 50353326 - Vervolgtraject transitie warmtenet 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het gezamenlijk optrekken met Provincie Noord Brabant en Ennatuurlijk in de 

vervolgfase van de transitie traject warmtenet Helmond; 
2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
14. vD | 50231068 - Vervolg uitvoering Wet verplichte GGZ na 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlengen van de huidige inkoopafspraken in het kader van de Wvggz met een 

termijn van twee jaar; 
2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

15. vdW | 50352665 - Visie op Betaalbaar Wonen: Pilot 'Standaard Sociale Huurwoning' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de vervolgprocedure inzake selectie- en gunning van de pilot; 
2. Daarbij prioriteit te geven aan de uitvoering van de locaties in de 1e tranche van de pilot; 
3. Uitgaande van het maximaal aansluiten bij en uitvoeren van de (lokale) welstandseisen en de (regionale) 

Brainport-principles, nadrukkelijk de mogelijkheid bieden om hiervan gemotiveerd af te wijken indien de 
uitvoering van de pilot dit noodzakelijk maakt; 

4. Bij de beoordeling van het eerste bouwplan mandaat te verlenen tot het centraal éénmalig en gezamenlijk 
uitvoeren van de bouwkundige toets ingevolge het Bouwbesluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



  

 

16. vdB | 50189070 - Voorbereidingskrediet Bestemmingsplan Bedrijventerrein Varenschut-Noord 
 
Beslispunten 

 
1. De raad met bijgaand voorstel te verzoeken een voorbereidingskrediet van €100.000 te verlenen voor het 

opstellen van het bestemmingsplan voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Varenschut-Noord; 
2. In te stemmen met het wijzigen van de begroting 2020 ten behoeve van het voorbereidingskrediet. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Wel wordt opgemerkt dat bij de ontwikkeling van 
Varenschut-Noord het uitgangspunt nog steeds een toekomstbestendig bedrijventerrein is, waarbij 
veiligheid, duurzaamheid en werkgelegenheid, belangrijke pijlers zijn. 

 
 

17. vdW | 50222015 - Ruimtelijke onderbouwing burgemeester Geukerspark – Horecapaviljoen 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het inzetten van het instrument projectafwijking voor inpassing van het project 

Burgemeester Geukerspark – Horecapaviljoen in het geldende bestemmingsplan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdW | 50305541 - Toekenning planschade Gasthuisstraat 74 te Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. Toe te kennen van het verzoek om tegemoetkoming in planschade aan de aanvragers, voormalige 

eigenaren van Gasthuisstraat 74 te Helmond, als gevolg van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan "Stiphout- Zuid" op basis van het door Thorbecke BV uitgebrachte onafhankelijk advies 
van 11 september 2020; 

2. De met deze toekenning gemoeide bedragen te dekken uit de BIE (Bouwgrond in Exploitatie "Stiphout- 
Zuid") bestaande uit €7.800 planschade (te vermeerderen met de wettelijke rente voor tegemoetkoming in 
planschade), een redelijke vergoeding van de gemaakte kosten van juridische bijstand ad. €974,05 en 
€300 voor het restitueren van het betaalde drempelbedrag. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. vdW | 50351559 - Verwijderen buisleidingtracé in ontwerp bestemmingsplan Brandevoort Oost - 
Kaldersedijk 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost - Kaldersedijk (verwijderen 

buisleidingtracé); 
2. Dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vdB | 50223841 - Verzoek tot versterking eigen vermogen Enexis 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verstrekken van een lening van € 77.421 aan Enexis Holding N.V.; 
2. Enexis hierover informeren via de 'mededeling voorgenomen collegebesluit'; 
3. De afdelingsmanager Financiën machtigen om het bericht waarin de 'mededeling voorgenomen 

collegebesluit' is vervat namens uw college te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



  

 

21. vdB | 50348273 - Ontwikkeling Vitale Werklocaties 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde presentatie en commissieformat ten behoeve van een toelichting van 

deze aanpak in Opiniecommissie Omgeving op 17 november 2020. 

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

 
22. vdB | 50353424 - Normenkader Rechtmatigheid 2020 

 
Beslispunten 

 
1. Het Normenkader Rechtmatigheid 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. vdB | 50354074 - Raadsinformatiebrief: Septembercirculaire Gemeentefonds 2020 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: met inbegrip van enkele tekstuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief, besluit het 
college conform het voorstel. 
 

 
24. vdW | 50337348 - Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling inzake De Weef – Burgemeester 

Geukerspark 

 
Beslispunten 

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

vereist is voor de ontwikkeling van woongebouw De Weef – Burgemeester Geukerspark. 
2. De bijgevoegde ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije mer – Centrum II - Burgemeester Geukerspark', datum 6 

mei 2020, vast te stellen; 
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer (zijnde het college), vast te stellen en 

ter kennisname aan te nemen; 
4. In te stemmen met het inzetten van het instrument projectafwijking voor inpassing van het project in het 

geldende bestemmingsplan. 
 
Besluit: conform voorstel. 


