
  
 

 
 

 
 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 04-12-2020 

Aanvang 09:00 

Locatie Digitaal 

 
 

 
OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 1 december 2020 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: de uitnodigingenlijst is niet beschikbaar. 

 
 

3. Do | 50363161 - Actieplan Digitale Inclusie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het Actieplan Digitale Inclusie; 
2. Het Actieplan Digitale Inclusie jaarlijks te herijken en daar waar nodig bij te stellen; 
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Do | 50395656 - Helmonds Preventieakkoord 

 
Beslispunten 

 
1. Het Helmonds Preventieakkoord vast te stellen; 
2. In te stemmen met de inhoud van de antwoordkaart gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. Ma | 50252581 - MIRT: Brainport verstedelijking en mobiliteit 2030-2040 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het commissievoorstel en de concept-presentatie voor de Opiniecommissie 

Omgeving van 15 december 2020. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
  



 

 

6. Do | 50394953 - Productkaart vaktherapie PDC Jeugdhulp 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met verlaging van tarief vaktherapie van €79,20 naar €73,53 (prijspeil 2021) per sessie 

vanaf 1 januari 2021; 
2. In te stemmen met verlaging van het aantal sessies van '20 + maximaal 20 verlengingen' naar '20 + 

maximaal 10 verlengingen' vanaf 1 januari 2021; 
3. Voor de al in 2020 afgegeven beschikkingen geldt dat het oude tarief (+ indexering) ook in 2021 worden 

gehanteerd. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
7. Do | 50403443 - Regionale samenwerking jeugdhulpwerkplan '21 voor de Jeugd' 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen me het verlengen van de 'Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst regionale 

inkoop Jeugdhulp Zuidoost-Brabant' voor 1 jaar tot 2022, en de kosten van €41.081 te dekken uit het 
budget regionale samenwerking; 

2. Wethouder Dortmans mandateren de DVO 2021 namens Helmond te ondertekenen; 
3. In te stemmen met het Werkplan 21 Voor de Jeugd 2021, inclusief de daarin opgenomen afspraken, 

begroting en verdeling van middelen, en de kosten van €77.906 te dekken uit de middelen Regionale 
samenwerking; 

4. In te stemmen met de begroting Veilig Thuis 2021 (ad. €1.435.537), en de verhoging van €457.000 te 
dekken uit de rijksmiddelen DUVO, functie Veilig Thuis; 

5. De verleende machtiging voor inzet Jeugdhulp aan de bestuurder van Jeugdbescherming Brabant, als 
gecontracteerde partij voor de uitvoering van spoedeisende zorg, met een jaar te verlengen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Ma | 50408416 - Aanvang proef zelfrijdende minibussen op FABULOS-route 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het uitvoeren van de FABULOS veld-test gedurende de maanden december 2020 tot 
en met maart 2021; 

2. De RDW met een gemotiveerd besluit te informeren dat de gemeente Helmond, als wegbeheerder, geen 
bezwaar heeft tegen de ontheffing om met een zelfrijdende shuttle op de FABULOS route te rijden; 

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad nadat RDW de 
ontheffing heeft verleend; 

4. In te stemmen met het persbericht en deze publiceren nadat RDW de ontheffing heeft verleend. 

 
Besluit: het college meent dat het persbericht kan worden geactualiseerd. Met inbegrip van die 
aanpassing, besluit het college conform het voorstel. 

 

 
9. vD | 50389448 - Samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aangaan van een gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst Taxbus; 
2. In te stemmen met het verstrekken van de machtigingen en volmachten zoals opgenomen in bijgevoegd 

volmachts- annex machtigingsbesluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vdB | 50393403 - Subsidieverlening: Impulsgelden werkgeversdienstverlening Senzer 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde plan van aanpak inzake de besteding van het door het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid verkregen subsidiebedrag €27.500 ten behoeve van de 
werkgeversdienstverlening; 

2. Dit bedrag €27.500 middels bijgevoegde subsidiebeschikking over te hevelen naar Senzer. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

 
11. vdB | 50399637 - Subsidieverlening: Stichting Bedrijventerreinen Helmond inzake Actieplan 

Bedrijventerreinen 2020 
 

Beslispunten 
 

1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van €290.057 aan Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond voor het uitvoeren van activiteiten zoals opgenomen in het Actieplan Bedrijventerreinen; 

2. Daarvoor een beroep te doen op artikel 4.4 van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009 
(hardheidsclausule); 

3. Deze subsidie te dekken uit de middelen uit de Economische Impuls Bedrijventerreinen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Do | 50405444 - Subsidievaststelling: Stichting Brainport Smart District over 2019 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie aan Stichting Brainport Smart District over 2019 lager vast te stellen op een bedrag van 

€482.291; 
2. Het onverschuldigde betaalde deel van het uitgekeerde voorschot over 2019 ad €17.709 terug te 

vorderen en beschikbaar te houden voor de ontwikkelingen Brainport Smart District 2020; 
3. Bijgaande subsidiebeschikking te versturen aan het bestuur van de Stichting. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Ma | 50406126 - Proceswijziging PlanMER Mest 

 
Beslispunten 

 
1. De gemeenteraad informeren over de proceswijziging PlanMER Mest via bijgevoegde 

raadsinformatiebrief; 
2. De Stichting Mens, Dier & Peel informeren via het toezenden van een afschrift van de 

raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: het college verzoekt om de relevantie voor Helmond op te nemen in de 
raadsinformatiebrief. Met inbegrip van die aanvulling, besluit het college conform het voorstel. 

 
 

14. dV | 50405825 - Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park 2021-2023 

 
Beslispunten 

 
1. De samenwerkingsovereenkomst 'Van Gogh Nationaal Park' (SOK-2) te ondertekenen; 
2. In te stemmen met 1 januari 2021 als ingangsdatum voor de nieuwe organisatiestructuur; 
3. Een jaarlijkse bijdrage van €30.000 ter beschikking te stellen voor de periode van drie jaar en dit te 

dekken uit regionale samenwerking, programma gezonde stad en programma centrum; 
4. Wethouder De Vries een volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst namens de 

gemeente Helmond te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 


