
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 24-11-2020 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 17 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. vD | 50351883 - Huis voor de Stad: Definitief Ontwerp 

 
Beslispunten 

 
1. Het Definitief Ontwerp voor het Huis voor de Stad vast te stellen; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
4. Ma | 50388050 - Raadsbeslissing op bezwaar: wegonttrekking Tunnelovenweg (1.2020.0050.001) 

 
Beslispunten 

 
1. Aan de raad voor te stellen het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 3 

december 2019 in stand te laten; 

2. Het conceptbesluit op bezwaar voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. Do | 50396989 - Raadsinformatiebrief: Focus aanpak gezondheid in Helmond 

 
Beslispunt 

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

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

  



 

 

6. Ma| 50355105 - Vaststellingsovereenkomst en subsidiebeschikking Cacaofabriek 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting De Nederlandse 

Cacaofabriek; 

2. De vaststellingsovereenkomst door de burgemeester te laten ondertekenen; 
3. In te stemmen met de aangepaste subsidiebeschikking voor het jaar 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Do | 50388599 - Subsidietoekenning: Global Goals 2020 en vervolgacties 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de subsidietoekenning van €5000 aan Soroptimistenclub Helmond; 
2. In te stemmen met de subsidietoekenning van €500 aan de Fairtrade Markt Helmond; 
3. Deze subsidies te dekken uit budget Global Goals 2020; 
4. Bij de jaarrekening 2020 aan de gemeenteraad voor te stellen om de restant middelen Global Goals 

middels een resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

8. Do | 50387382 - Subsidieverstrekking: Embedded Fitness 2020 

 
Beslispunten 

 
1. Een eenmalige subsidie te verstrekken aan Brainport Smart District ten aanzien van Embedded Fitness 

in Brandevoort; 

2. Hiervoor maximaal €25.000 beschikbaar te stellen in 2020 en dit bedrag te dekken uit de middelen 

Gezond In De Stad (GIDS). 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
9. vD | 50219675 - Extra financiering Centrum Seksueel Geweld 

 
Beslispunten 

 
1. Vanaf 2020 jaarlijks structureel € 51.661 beschikbaar te stellen aan het Centrum Seksueel Geweld Oost- 

Brabant; 

2. Dit bedrag te dekken uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vdW | 50385680 - Antwoordbrief aan Belangengroep Vinkelaan e.o. 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrief richting de woordvoerder van de Belangengroep Vinkelaan e.o. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

11. Do | 50387533 - Rookvrije openbare ruimten stimuleren 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Sportparken (buiten en omheind), speeltuinen (buiten en omheind) en wijkhuizen (rondom het wijkhuis) 

die rookvrij zijn, te belonen met een waarderingssubsidie ter waarde van €1000; 

2. Hiervoor maximaal €30.000 beschikbaar te stellen in 2021, het subsidieplafond op €30.000 vast te 

stellen en dit bedrag te dekken uit de middelen Gezond In De Stad (GIDS); 

3. Alle 265 speelplekken in de gemeente Helmond rookvrij te maken en te voorzien van een bordje rookvrij; 
4. Hiervoor maximaal €30.000 beschikbaar te stellen in 2021 en dit bedrag te dekken uit de middelen 

Gezond In De Stad (GIDS). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Do | 50391066 - Deelname City Deal 'Een Slimme Stad, zo doe je dat' 

 
Beslispunten 

 
1. Deel te nemen aan de City Deal 'Een Slimme Stad, zo doe je dat', die loopt tot 31 december 2022; 
2. De kosten daarvoor €9.000 per jaar, voor een periode van twee jaar, te dekken uit de middelen Digitale 

Stad 2021 en 2022; 

3. Wethouder Dortmans zitting te laten nemen inde Stuurgroep van de City Deal; 
4. Wethouder Dortmans te mandateren tot ondertekening van de City Deal op 3 december 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. dV | 50392366 - Helmond gastgemeente Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2021 

 
Beslispunt 

 
1. Kennis te nemen van het verzoek van het CROW om Helmond in 2021 gastgemeente te laten zijn voor 

het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdW | 50395229 - Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 17 november 2020 inzake aanvraag WBI BSD Tijdelijke 

woningen 

 
Beslispunten 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 17 november 2020, inhoudende: 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. Do | 50397634 - Concept Q-boek Brainport Smart District 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het Concept Q-boek Brainport Smart District; 
2. In te stemmen met het agenderen van het concept Q-boek voor de Opiniecommissie Omgeving van 15 

december 2020. 

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

 
 
  



 

 

16. Ma | 50389489 - Transitievisie Warmte 0.5 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de uitgangspunten Transitievisie Warmte 0.5; 
2. In te stemmen met de richtinggevende kaders in relatie tot governance en tweedeling, inhoudende: 

a. dat het publiek belang boven het commercieel belang gaat; 
b. dat adaptief blijven bij de stapsgewijze ontwikkeling van warmtenetten wenselijk is; 
c. dat tenminste het netwerkdeel van warmtenetten een publieke voorziening moet zijn; 
d. dat vanuit maatschappelijk oogpunt de spanningen (registerend en faciliterend) vooral gericht 

moeten zijn op de wijken waar veel mensen wonen die naar verwachting veel ondersteuning op dit 
gebied nodig hebben. 

3. In te stemmen met de beantwoording van de brief van de heer Boetzkes van 10 november 2020; 
4. Het voorstel door te geleiden naar de Opiniecommissie Omgeving van 15 december 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vdW | 50394855 - Beantwoording raadsvragen 62 GL-PvdA: Nieuw volkshuisvestingsfonds 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
2. De mogelijkheden van een aanvraag te bespreken met de woningcorporaties. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdW | 50387827 - Beantwoording raadsvragen 60 + 61 HH / D66: Instabiele sierschoorstenen Brandevoort 

 
Beslispunten 

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

gemeenteraad; 
2. In te stemmen met de bewonersbrief en deze verzenden aan de bewoners; 
3. Kennis te nemen van de vraag- en antwoordlijst die via bijgevoegde brief naar alle bewoners wordt 

gestuurd die eerder zijn aangeschreven en degene die een melding hebben gedaan. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
19. vD | 50400348 - Beantwoording technische vragen SBC De Braak 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. Do | 50390407 - Aanschaf mobiele hangplekken en mobiele pannakooi 
 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de aanschaf van mobiele hangplekken tot een bedrag van €60.000; 
2. In te stemmen met het aanwijzen van de drie meest geschikte locaties in Brandevoort ('achter de bult', 

'basketbalveld bij tennisvereniging Carolus', 'nabij skatepark/sportpark'); 
3. In te stemmen met de aanschaf van een mobiele pannakooi binnen het budget van €10.000; 
4. In te stemmen met de opdrachten aan LEVgroep en Bijzonder Jeugdwerk Brabant om de invulling van 

de hangplekken en de communicatie met de buurt nader uit te werken; 
5. In te stemmen met de bedragen voor de aanschaf van de pannakooi en de mobiele hangplekken te 

dekken uit het budget 'Jeugdvriendelijke Stad'. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

  



 

 

21. vD | 50394983 - Verzoek Hockeyclub Helmond voor uitbreiding hockeycomplex 

 
Beslispunten 

 
1. Geen nieuwe planvorming op te stellen om de uitbreiding van hockeyclub Helmond te realiseren; 
2. In te stemmen met de beschikkingsbrief aan Hockeyclub Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

22. Bm | 50402015 - Verbod karbietschieten 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het opnemen van het karbietverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening 

Helmond 2020 (APV); 
2. Dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 1 december 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 


