
  

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 03-11-2020 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 26 oktober 2020 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: de lijst van uitnodigingen wordt niet besproken. 

 
 

3. vD | 50366551 - Coronacrisis: Uitbreidingscapaciteit tijdelijke opvang dak- en thuislozen De Kamenij 

 
Beslispunt 

 
1. De Kamenij vijftien noodopvangplaatsen te bieden voor dak- en thuislozen met, vanwege toenemende 

coronaproblematiek, een mogelijke uitbreiding naar maximaal 25 plaatsen; 

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

 
Besluit: met inbegrip van een toevoeging in de raadsinformatiebrief, besluit het college conform 
het voorstel. Er wordt uitdrukkelijk meegegeven dat De Kamenij niet zal fungeren als een 
structurele opvanglocatie in afwachting van de nieuwbouw D’n Herd.  
 

 
4. vdW / vD | 50368860 - Huis voor de Stad: Vaststelling bestemmingsplan 'Stationskwartier-Weg op den 

Heuvel 35-Huis voor de Stad' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan 'Stationskwartier-Weg op den Heuvel-Huis voor de Stad'; 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35-Huis voor de 

Stad' ongewijzigd vast te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel en raadsbesluit. 

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

 
 
  



 

 

5. dV | 50354467 - Beleidsregels Schulddienstverlening gemeente Helmond 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de beleidsregels Schulddienstverlening gemeente Helmond 2020; 
2. De beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018 in te trekken; 
3. De beleidsregels op de daartoe voorgeschreven wijze bekend te maken. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Ma | 50267551 - Raadsinformatiebrief: Samenwerking toeristisch-recreatieve marketing Peelregio 

 
Beslispunt 

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

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

 
7. dV | 50347790 - Eindrapport Evaluatie GR Senzer 

 
Beslispunten 

 
1. Uitdrukkelijk kennis te nemen van de door het algemeen bestuur van Senzer voorgestelde 

besluitvormingsprocedure voor de evaluatie van de GR Senzer; 

2. In te stemmen met de rolopvatting van de gemeente Helmond vanuit de drie uit te werken speerpunten: 

positionering, governance en financiën; 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. vdB | 50367315 - Programmering Bedrijventerreinen De Peel 2020 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het doorgeleiden van Programmering Bedrijventerreinen De Peel 2020 aan de 

gemeenteraad. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel en merkt daarbij expliciet op dat veiligheid, 
duurzaamheid en werkgelegenheid (incl. arbeidsmigranten) nog steeds de uitgangspunten / 
kwaliteitscriteria ten aanzien van toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn.  

 
 

9. vdB | 50368884 - MKB Deal 'Peel Digitaal' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het sluiten van de MKB Deal 'Peel Digitaal' ter hoogte van € 400.000 met het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 

2. Wethouder Van de Brug te machtigen om het onderliggende convenant namens de gemeente Helmond 

te ondertekenen; 

3. Na het sluiten van de MKB Deal de inzet en resultaten samen met projectpartners nader uit te werken 

en vast te leggen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

10. Ma | 50366910 - Beleidsregels Zonnevelden en zonnedaken 2020 en beantwoording brief van de heer A. 
Broeckx 

 
Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van de transportschaartse op het net van ENEXIS; 
2. In te stemmen met het beleid voor zonnevelden en zonnedaken zoals beschreven in de bijlage met 

daarbij speciale aandacht voor het afwegingskader in het licht van de transportschaarste te weten: 

a. prioritering van de zonneladder; 

b. het faciliteren van zon op dak door terughoudend te zijn met zon in het buitengebied; 
c. initiatieven met een getekende offerte van Enexis van vóór 3 november 2020 toetsen aan het beleid. 

3. In te stemmen met het voorstel dat het participatietraject voor draagvlak in de omgeving ingezet dient te 

worden voorafgaand aan de vergunningverlening; 

4. In te stemmen met bestuurlijke afstemming met omliggende gemeentes, RES-regio en Enexis over de 

strategie rondom transportschaarste; 

5. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de brief van de heer A. Broeckx om deze 

vervolgens zowel aan betrokkene als de wijkraad Stiphout toe te zenden. 

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

 
11. dV | 50378390 - Pro-forma bezwaar definitieve beschikking BUIG-budgetten 2020 en voorlopige 

beschikking BUIG-budgetten 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen om pro forma in bezwaar te gaan tegen de definitieve beschikking BUIG 2020 en de 

voorlopige beschikking BUIG 2021; 

2. In te stemmen met bijgevoegde brief ter attentie van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Do | 50376282 - Beantwoording raadsvragen 52 VVD: Veilig Thuis 

 
Beslispunt 

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

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

 


