
  

                                                                                         
 
 
 
 

                                                                            Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 10-11-2020 

Tijd 10:00 - 15:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 3 november 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 | 50377162 - Coronacrisis: Vrijstelling leges aanvragen tijdelijke overkappingen horeca 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het niet factureren van leges voor aanvragen omgevingsvergunning tijdelijke 

terrasoverkappingen horeca Helmond op grond van de Hardheidsclausule art. 63 van de Algemene 

Wet Rijksbelastingen; 

2. De (minimale) financiële consequenties (verwachte inkomstenderving tussen de €2000 en €3000) te 

verwerken in de jaarrekening 2020 met de overige maatregelen die genomen zijn na de 2e Berap 2020 

ten gevolge van de coronacrisis; 

3. De aanvragers van deze soort vergunning te verzoeken een verklaring de minimissteun naar de 

gemeente te sturen. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat 
Rijksmaatregelen prevaleren boven lokale maatregelen. 

 
 

4. Ma | 50354746 - Coronacrisis: Beleidskader Corona Impuls Cultuur 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met bijgaand beleidskader voor de uitvoering van de Corona Impuls Cultuur; 
2. Het beleidskader doorgeleiden naar de Adviescommissie van 24 november 2020 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
  



 

 

5. dV | 50376810 - Coronacrisis: Wijzigen Verordening Precariobelasting Helmond 2020 en 

Legesverordening Helmond 2020 

 
Beslispunten 

 
1. Het raadsvoorstel Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting Helmond 

2020 vast te stellen; 

2. Het commissievoorstel Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting 

Helmond 2020 vast te stellen; 

3. Het raadsvoorstel Verordening tot Tweede wijziging van de Legesverordening Helmond 2020 vast 

te stellen; 

4. Het commissievoorstel Verordening tot Tweede wijziging van de Legesverordening Helmond 2020 vast 

te stellen; 

5. Het toepassen van artikel 63 AWR voor de parkeerontheffing t.b.v. ontheffing laden/lossen voor de 

horeca in 2020; 

6. De (minimale) financiële consequenties (verwachte inkomstenderving van in totaal €4.400) ten gevolge 

van punt 3 en 5 te verwerken in de jaarrekening 2020 met de overige maatregelen die genomen zijn na 

de 2e Berap 2020 ten gevolge van de coronacrisis; 

7. De belastingplichtigen een verklaring De minimis-steun te laten insturen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Do | 50355868 - Uurtarief VVE-peuteropvang voor 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Het uurtarief VVE-peuteropvang voor 2021 te indexeren met 3,3% en het uurtarief vast te stellen 

op € 10,33; 

2. De VNG adviestabel ouderbijdrage 2021 te hanteren voor de bepaling van de ouderbijdrage in 2021; 
3. De subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 te vervangen met 

subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vD | 50326249 - Voortzetting subsidieverstrekking: Pilot 'Logeerbed (GGZ)' voor 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met subsidieverstrekking aan GGZ Oost Brabant voor een bedrag van maximaal 

€51.500 voor de pilot Logeerbed tot 31-12-2021; 

2. In te stemmen met de inzet van de toegekende subsidie voor zowel Helmond als de Peelgemeenten; 

3. In te stemmen met de kosten te dekken uit middelen Beschermd Wonen; 
4. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde subsidiebeschikking. 

 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Daarbij wordt verzocht om de maatschappelijke 
kosten-batenanalyses inzichtelijk te maken en aan te geven wat de voordelen van de 
verschillende preventieve pilots en projecten zijn.  
 

 
8. vD | 50338936 - Voortzetting subsidieverstrekking: Pilot 'GGZ-expertise in de wijk' voor 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met subsidieverstrekking aan GGZ Oost Brabant voor een bedrag van €90.618 voor 

de inzet van GGZ expertise tot en met 31-12-2021; 

2. In te stemmen met de inzet van de toegekende subsidie voor zowel Helmond (700 uur) als 

de Peelgemeenten (398 uur); 

3. In te stemmen met de kosten te dekken uit de middelen Beschermd Wonen; 

4. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde verleningsbeschikking. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

 
 
  



 

 

9. vdB | 50247041 - Koopovereenkomst Burgemeester Geukerspark met BAM Wonen B.V. 

 
Beslispunten 

 

1. Het perceel grond, gelegen aan/nabij het Burgemeester Geukerspark en de Kanaaldijk N.O. in het 

stadsdeel Binnenstad te Helmond, ter grootte van ongeveer 39 a en 11 ca (3911 m2) en kadastraal 

bekend gemeente Helmond, sectie I, nummers 891 en 2112 (beide gedeeltelijk) te verkopen aan 

BAM Wonen B.V.; 

2. De koopsom vast te stellen op €3.015.000,00, te vermeerderen met omzetbelasting; 
3. Hiervoor de reeds door BAM Wonen B.V. ondertekende koopovereenkomst d.d. 29 september 2020 

aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vD | 50375564 - Raadsinformatiebrief: Vervolgtraject Sociale Teams 2022 e.v. 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdW | 50366841 - Raadsinformatiebrief: Implementatie Omgevingswet 

 
Beslispunt 

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

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

 
12. Do | 50359690 - Aanbesteding Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 

 
Beslispunt 

 
1. Kennis te nemen van het voornemen van gemeente Eindhoven om de opdracht tot het uitvoeren van 

de wettelijke taken ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling in de 21 gemeenten in 

Zuidoost- Brabant te gunnen aan de stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, voor een periode van vier 

jaar met de optie om twee keer twee jaar te verlengen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Do | 50301638 - Uitvoeringsbesluit Bewegingsonderwijs 2020 en berekening klokurenvergoeding 2020-
2021 

 
Beslispunten 

 

1. Het Uitvoeringsbesluit bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs Helmond 2020 vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsbesluit bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs Helmond 2019 in te trekken; 
3. De berekening klokurenvergoeding bewegingsonderwijs 2020 –2021 vast te stellen; 
4. In te stemmen met het dekken van de middelen uit Programma 4 Huisvesting Onderwijs. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

14. Do | 50361501 - Ambitieakkoord 'Wonen', segment 2 Jeugdhulp 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het Ambitieakkoord 'Wonen', segment 2 Jeugdhulp; 
2. Wethouder de heer T.C.W. Maas van de gemeente Someren te machtigen om het 

Ambitieakkoord 'Wonen' (Jeugdhulp, Een 10 voor de jeugd), ook namens de gemeente 

Helmond te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
15. vD | 50374861 - Uitvoering Lokaal Sportakkoord 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de uitvoering van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord; 
2. Een mandaat te verlenen aan de teammanager Ontwikkeling Sociaal Domein voor het nemen 

van besluiten omtrent initiatieven ten behoeven van het Lokaal Sportakkoord; 

3. Het mandaatregister hierop aan te passen. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

16. vdB | 50363292 - Privacybeleid 2020-2024 en bewustwording informatieveiligheid en privacy 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het Privacybeleid 2020-2024 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
17. vdB | 50350659 - Basisregistratie Personen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, 

Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergrond 2020 

 
Beslispunten 

 

1. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Personen(BRP) vast te stellen; 
2. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Personen(BRP) vast te stellen; 
3. Het privacyreglement inclusief bijlagen vast te stellen; 
4. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG), Basisregistratie 

Grootschalige Topografie(BGT) en de basisregistratie Ondergrond(BRO) vast te stellen; 

5. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG), Basisregistratie 

Grootschalige Topografie(BGT) en de Basisregistratie Ondergrond(BRO) vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vD | 50377660 - Resultaatgericht indiceren huishoudelijke ondersteuning 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de presentatie resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning in 

de Opiniecommissie Inwoners op 17 november 2020; 

2. Daartoe het commissievoorstel resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning vast te 

stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel en roept de raad op om aandacht te vragen bij de 
verschillende Tweede Kamerfracties waar het gaat om de lobby op het abonnementstarief. 

 
 
  



 

 

19. vdB | 50376383 - Ontwikkeling fysiek loket en online platform ter bevordering van Leven Lang 
Ontwikkelen 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de ontwikkeling en operationalisering van het fysieke loket en het online 

platform in samenwerking met de partners, binnen de kaders van bijgevoegd businessplan; 

2. Vast te stellen van bijgevoegd contourenplan werkgeversdienstverlening dat als basis dient voor 

de verdere uitwerking in samenwerking met de partners; 

3. In te stemmen met €782.220 voor de realisatie van het fysieke loket en de online portal en dit te dekken 

uit het budget van het programma Onderwijs & Arbeidsmarkt; 

4. 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.  
 

 
20. vdW | 50384099 - Indiening aanvraag Woningbouwimpuls inzake BSD 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het indienen van het woningbouwproject BSD – tijdelijke woningen voor een 

bijdrage uit de woningbouwimpuls; 

2. In te stemmen met 50% cofinanciering van het woningbouwproject ter grootte van €3.2 miljoen (50% van 

€6.4 miljoen), opgebouwd uit reeds voor het project gevoteerde middelen; 
3. In te stemmen met de aanbiedingsbrief voor de aanvraag voor de woningbouwimpuls. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

21. dV | 50382333 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Helmond 2021 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de verordening 'Beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Helmond 2021' en 

deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

22. vdW | 50378809 - Beantwoording raadsvragen 58 HA / CDA: Zandpakket Molenbunders 3 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
  



 

 

23. vdB | 50370437 - Perspectief op Werk (PoW): Vaststelling over projectperiode 1 (2019-

2020) en subsidietoekenning over komende projectperiode (2020-2021) 

 
Beslispunten 

 

1. De subsidie aan de uitvoerende organisaties bij PoW vast te stellen volgens onderstaande subbesluiten: 
a. de subsidie voor de projecten (1) Intensieve dienstverlening, (2) Psychisch kwetsbaren, (3) 

Functiecreatie en jobcarving, (4) Mentorwijs, (5) Duurzame plaatsing en nazorg, (6) Pilot 
Praktijkleren aan Senzer bij besluit van 4 februari 2020 verlaagd vast te stellen op een bedrag van 
€235.107, conform bijgevoegd concept besluit; 

b. de subsidie voor het project Pilot Praktijkleren aan ROC Ter Aa bij besluit van 18 februari 2020 
verlaagd vast te stellen op een bedrag van €91.500, conform bijgevoegd concept besluit. 

2. Een subsidie te verlenen aan de uitvoerende organisaties volgens onderstaande subbesluiten; 
a. aan Senzer voor de periode september 2020 tot december 2021 voor een bedrag van € 533.090 

inclusief BTW op basis van projectvoorstellen (1) Intensieve dienstverlening, (2) Psychisch 
kwetsbaren, (3) Functiecreatie en jobcarving, (4) Mentorwijs, (5) Duurzame plaatsing en nazorg, (6) 
Pilot Praktijkleren 2.0, met dekking vanuit de impulsmiddelen Perspectief op Werk, conform 
bijgevoegd concept besluit; 

b. aan het ROC Ter Aa voor de periode september 2020 tot en met december 2021 voor een bedrag 
van €152.500 inclusief BTW op basis van projectvoorstel “Pilot Praktijkleren 2.0” met dekking vanuit 
de impulsmiddelen Perspectief op Werk, conform bijgevoegd concept besluit. 

3. De gemeenteraad informeren over de voortgang van de projecten i.h.k.v. Perspectief op Werk en over de 
inhoud van de projecten voor de komende periode middels bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

4. De monitoring en adviesfunctie PoW te behouden bij de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt 
Helmond- de Peel. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

24. Do | 50357795 - Indexering tarieven Jeugdhulp en Wmo 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het indexeren van de tarieven Wmo Begeleiding (Wmo), Beschermd Wonen (BW) 

en Jeugdhulp met 2,99% in 2021, het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar van de landelijke OVA, 

ter compensatie van de door cao-ontwikkelingen stijgende (loon)kosten van de aanbieders; 

2. In te stemmen met verhoging van de tarieven Huishoudelijke Ondersteuning (HO) met 9,1% in 2021. 
 
Besluit: conform voorstel. 


