
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 01-12-2020 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 24 november 2020 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: met inbegrip van een tekstuele aanpassing onder punt 15, stelt het college de 
besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: het college bespreekt de uitnodigingenlijst en de opzet voor de kerstboodschap. In het 
script dient wethouder Van den Waardenburg vrijgehouden te worden in verband met haar 
zwangerschapsverlof. 

 
 

3. Ma | 50398567 – Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond inzake COVID-19 en vaststellen 

subsidieplafond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. De ‘Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19’ vast te 

stellen; 

2. Het subsidieplafond voor evenementen in 2021 vast te stellen op €420.500; 

3. Het budget van €420.500 als volgt te verdelen: 
a. voor basisevenementen maximaal €45.000, waarvan maximaal €30.000 voor Koningsdag/nacht in 

Helmond Centrum en maximaal €15.000 voor Sinterklaasintocht in Helmond Centrum; 
b. voor wijkevenementen maximaal €30.000; 
c. voor reguliere evenementen maximaal €345.500. 

4. De gemeenteraad te informeren door een passage hierover op te nemen in de periodieke 
raadsinformatiebrief ‘corona update’. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. vD | 50396548 – Subsidieverlening: Versterken Lokale Netwerken 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met subsidieverleningen van in totaal €15.698.886 door middel van het 

Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken 2021 (professionele en vrijwilligersorganisaties); 

2. In te stemmen met de conceptsubsidiebeschikking om deze vervolgens te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 



 

 

 
6. Ma | 50392458 – Subsidieverlening: VVV Helmond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Een begrotingssubsidie van €105.619 te verlenen aan Bibliotheek Helmond-Peel voor het uitvoeren van 

de lokale VVV-dienstverlening in het boekjaar 2021; 

2. Deze subsidie te dekken uit het budget toeristische aangelegenheden van programma 5; 

3. De bijgevoegde concept-beschikking vast te stellen en te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Do | 50268192 – Subsidieverlening en cofinanciering: Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 

inzake 'Tel mee met Taal' 

 
Beslispunten 

 
1. Op basis van bijgevoegde beschikking incidentele subsidie te verlenen aan Stichting Openbaar 

Onderwijs Jan van Brabant, ter hoogte van €24.572, als cofinanciering van het Tel mee met Taalproject 

'School en ouders: samen sterk!'; 

2. De middelen beschikbaar te stellen vanuit de reserve Sociale Stad, in het kader van impuls Gezonde 
Stad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. vD | 50291320 – Subsidieverlening: De Ontmoeting 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met subsidie van €256.277 aan GGZ Oost-Brabant voor de voortzetting van de 

inloopfunctie 'De Ontmoeting' tot 1 januari 2022; 

2. Deze subsidie vanuit de rol als centrumgemeente Beschermd Wonen voor zowel Helmond als de 

Peelgemeenten te verstrekken; 

3. De kosten hiervoor dekken uit de centrummiddelen Beschermd Wonen; 
4. In te stemmen met bijgevoegde verleningsbeschikking en deze te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vD | 50241839 – Subsidievaststelling: SV De Braak 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie voor de realisatie van tijdelijke kleedkamerunits in verband met Project SBC De Braak, 

conform verlening, vast te stellen op €118.755,45 (incl. btw) voor 2020; 

2. Het restant bedrag van deze subsidie €30.424,95 te verlenen aan SV De Braak; 

3. In te stemmen met de bijgaande subsidiebeschikking en deze te versturen aan SV De Braak. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ma | 50234269 – Subsidievaststelling: Bibliotheek Helmond-Peel 2019 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie voor Stichting Bibliotheek Helmond – Peel vast te stellen op €2.224.797 voor 2019; 
2. In te stemmen met de bijgaande subsidiebeschikking en deze te versturen aan de Stichting Bibliotheek 

Helmond - Peel. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

11. Ma | 50404270 – Subsidieafwijzing: Pop-up voorstellingen Helmondse Musical 

 
Beslispunten 

 
1. Geen subsidie te verlenen voor de uitvoeringen van de mini pop-up musical; 
2. In te stemmen met de conceptbeschikking en deze te versturen naar verzoeker. 

 
Besluit: met inbegrip van een aanpassen in de beschikkingsbrief, besluit het college conform het 
voorstel.  

 
 

12. Ma | 50397390 – Subsidieafwijzing: Oudejaarsconference 

 
Beslispunten 

 
1. Geen subsidie te verlenen voor de oudejaarsconference; 
2. In te stemmen met de beschikking en deze te versturen naar verzoeker. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Ma | 50388278 – Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied - Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk; 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan Buitengebied - Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk 

ongewijzigd vast te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Ma | 50397077 – Deelname Polisnetwork Jaarconferentie: Urban Green Deal Makers Summit 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met deelname aan de online Polis jaarconferentie door wethouder Maas; 
2. Daarbij het Polis Pledge-document aan te bieden. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 
 

15. vdB | 50331512 – Jaarprogramma Techniekeducatie- en promotie 2020-2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het jaarprogramma techniekeducatie en promotie Helmond voor de periode van 1 

augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021 (schooljaar) en de uitvoering hiervan; 

2. De kosten hiervan, bedragende €151.800 als subsidie toe te kennen aan de uitvoerende partijen die een 

subsidieaanvraag hebben ingediend, te weten: 

a. Stichting Hightech Helmond de Peel: €54.550 voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 

juli 2021; 

b. Brainport Development: €68.000 voor de periode van 1 december 2020 tot en met 31 juli 2021; 

c. Bibliotheek Helmond de Peel: €4.250 voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021; 

d. Qliq Primair: €25.000 voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021. 

3. Deze kosten te dekken uit de volgende dekkingsbronnen: jaarbegroting Gemeente Helmond 2020-2021, 

impulsmiddelen gemeente Helmond Onderwijs-arbeidsmarkt, provinciale middelen actieplan 

arbeidsmarkt; 

4. Het versturen van de bijgevoegde subsidiebeschikkingen naar Stichting Hightech Helmond de Peel, 

Brainport Development, Bibliotheek Helmond en Qliq Primair. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

  



 

 

16. Do | 50395524 – Meerjarenplan Speelruimte 2021-2024 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het Meerjarenplan Speelruimte 2021 – 2024; 
2. In te stemmen met de Helmondse Samenspeelbelofte; 
3. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Speelruimte 2021; 
4. De kosten van het meerjarenplan (geraamd op €1.000.00) te dekken uit de beschikbaar gestelde 

middelen voor speelvoorzieningen (€ 250.000 jaarlijks tot 2024); 

5. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 
 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
17. Ma | 50379087 – Beantwoording raadsvragen 56 SP: Toegankelijkheid stations Helmond 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. Do | 50394986 – Raadsinformatiebrief: Voortgang huisvesting statushouders en vluchtelingen 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 


