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Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 26-10-2020 

Aanvang 09:30 

Locatie Digitaal 

 

 
OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 oktober 2020 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. vdB | 50369178 - Coronacrisis: Stand van zaken en 2e tranche noodfonds corona voor culturele en 

maatschappelijke organisaties 

 

Beslispunten 
 

1. In te stemmen met 2e tranche van het Noodfonds culturele en maatschappelijke organisaties; 
2. De uiterlijke indieningstermijn voor de 2e tranche vast te stellen op 31 december 2020; 
3. In te stemmen met de beleidsregel '2e tranche tegemoetkoming Helmondse amateursportorganisaties, 

cultuur en welzijnsinstellingen COVID-19'. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel en verzoekt om een periodiek overzicht te krijgen 
van de stand van zaken van het noodfonds. 

 
 

3. vdW | 50365674 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 14 oktober 2020 inzake de beantwoording van 

raadsvragen 53 CDA-HA over Zandpakket bouwrijp maken project Molenbunders 

 
Beslispunten 

 
1. Bekrachtigen van het paraafbesluit d.d. 14 oktober 2020, inhoudende: 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Do | 50360892 - Houtskoolschets acutezorg 

 
Beslispunten 

 
1. De inhoud van de burgemeestersbrief te onderschrijven; 
2. De inhoud van de brief van het spoedzorgnetwerk te onderschrijven; 
3. De inhoud van de brief van het Elkerliek ziekenhuis te onderschrijven. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. dV | 50341801 - Antwoordbrief op verzoek de heer H. Kuypers inzake instellen jachtverbod 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrief op het verzoek van de heer H. Kuypers inzake het instellen van een 

jachtverbod. 

 
Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

6. vdB | 50353699 - Subsidieaanvraag: Provinciaal actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het indienen van de bijgevoegde concept subsidieaanvraag in het kader van het 

provinciaal actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023; 

2. Het laten ondertekenen van het bijgevoegd machtigingsformulier door de gemeentesecretaris van de 

gemeente Helmond en hiermee Brainport Development te machtigen voor het indienen van deze 

aanvraag en voeren van penvoerderschap over deze aanvraag namens de gemeente Helmond als 

centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel; 

3. De machtiging onder punt 2 af te geven onder de voorwaarde van het vastleggen en ondertekenen van 

een samenwerkingsovereenkomst tussen Brainport Development, de gemeente Helmond als 

centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel en de gemeente Eindhoven als 

centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdB | Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2021-2024 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de technische vragen ten aanzien van de 

Programmabegroting 2021-2024. 

 

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


