
  
 

 
 

 
 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 15-12-2020 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 4 december 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 | 50410581 - Coronacrisis: Aanvraag extra bijdrage HBHC vanwege gevolgen coronacrisis 

 
Beslispunten 

 
1. Een incidentele extra bijdrage van €2000 in 2020 aan de HBHC toe te kennen vanwege de gevolgen van 

de coronacrisis; 

2. De subsidie te dekken uit programma 13 Bestuur en organisatie begroting 2020; 
3. Hiervoor de herziene verleningsbeschikking van de eerdere incidentele subsidie zoals verleend op 31 

maart 2020 vast te stellen; 

4. Een eventuele wijziging van de constructie rond samenwerking veilig uitgaan en een gemeentelijke 

bijdrage hieraan in 2021 nu nog niet overwegen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Do | 50402339 - Coronacrisis: Omzetgarantieregeling 2020 voor variant-B aanbieders Jeugdhulp 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met compensatie door corona voor de variant-B aanbieders Jeugdhulp middels de 

Omzetgarantieregeling 2020, voor de periode maart tot juli 2020; 

2. Aanbieders te compenseren tot maximaal de afgesproken minimumbandbreedte die voor de variant-B 

aanbieder geldt; 

3. Deelname aan de regeling mogelijk te maken tot 1 februari 2021 via ondertekening van een addendum 

op de lopende overeenkomst. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

5. Do | 50409490 - Coronacrisis: Compensatie en afrekening subsidie Zorgboog 2020 

 
Beslispunten 

 

1. De subsidie, zoals verstrekt voor het uitvoeren van het basisaanbod pakket (BAP) en 

rijksvaccinatieprogramma (RVP), niet af te rekenen op basis van uitvoering maar conform huidige 

afspraak op basis van kindaantallen; 

2. Coulance te verlenen aan de Zorgboog op de maatwerktaken 2020 door, onafhankelijk van de werkelijke 

uitvoering: 

a. gedurende de lockdownperiode (april t/m juli) 100% te vergoeden; 

b. buiten de lockdownperiode minimaal 75% van de bevoorschotte subsidie te vergoeden. 

3. De meerkosten voor het inlopen van achterstanden als gevolg van de lockdown van €11.880 te 

compenseren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Bm | 50416719 - Overzicht declaraties college 3e  kwartaal 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het publiceren van het totaaloverzicht van de toe te rekenen kosten per bestuurder 

over het derde kwartaal 2020 op de internetpagina van de gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50416136 - (Raads)informatiebrief: ontwikkelingen zonneveld 

 
Beslispunten 

 
1. In te temmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden aan de raad; 
2. In te stemmen met de informatiebrief aan de inwoners van Stiphout. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. dV | 50172042 - Raadsinformatiebrief: Notitie Gebundelde Uitkering (BUIG) 2020 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met bijgevoegde Notitie Gebundelde Uitkering 2020; 
2. In te stemmen de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. Ma | 50416643 - Beantwoording raadsvragen 63 HA: Zandpakket Molenbunders 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vdB | 50415002 - Voorbereiding AvA Glasvezel Helmond BV inzake begroting 2021 en benoeming 

directeur-bestuurder 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ondernemingsplan 2021 e.v. (art.16.2 statuten) zijnde de begroting 2021 e.v. van 

Glasvezel Helmond B.V., met dien verstande dat deze tevens wordt gebruikt om ook de dynamische 

exploitatie te actualiseren in samenspraak met de afdeling Financiën; 

2. In te stemmen met de benoeming van de heer P. van de Goorberg per 1 januari 2021 als directeur- 

bestuurder op bindende voordracht van de RvC. 

 
Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

11. dV | 50393302 - Uitvoeringskader Schulddienstverlening 2020 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het Uitvoeringskader Schulddienstverlening 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vdB | 50407121 - Informatiebeveiligingsbeleid Suwinet 2020-2023 

 
Beslispunten 
 

1. Het informatiebeveiligingsbeleid Suwinet 2020 - 2023 met de bijbehorende processen en procedures 

Suwinet 2020 - 2023 (hierna te noemen beleid Suwinet) vast te stellen; 

2. Het directieteam te mandateren om toekomstige wijzigingen in het beleid Suwinet vast te stellen; 
3. Het beleid Suwinet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 voor het Sociaal Domein van 

toepassing te verklaren; 

4. Het beleid Suwinet met terugwerkende kracht vanaf de ingebruikname van Suwinet voor de afdeling 

Burgerzaken (4 november 2020) van toepassing te verklaren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Ma | 50384626 - Subsidieverlening: Regiobrede projecten Bereikbaarheidsagenda 2020 

 
Beslispunten 

 

1. Het Bestedingsplan 2020-september regiobrede projecten Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant vast 

te stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie 

van 10 september 2020; 

2. De aanvragers subsidie te verlenen voor een bedrag van €850.000,00 voor de volgende regiobrede 

projecten: 

a. 006a Uitrol C-ITS: doorstroming Eindhoven; 

b. 006b Uitrol C-ITS: VRI Helmond; 

c. 006c Uitrol C-ITS: ISA Eindhoven en Helmond. 

3. Deze subsidies te dekken uit de €55,75 miljoen regionale subsidie inzake 'Bereikbaarheidsakkoord 

Zuidoost Brabant' van de provincie Noord-Brabant (50%) en de (te ontvangen) co-financieringsbijdragen 

van de 21 regiogemeenten (50%); 

4. De cofinanciering voor een bedrag van €425.000,00 voor te financieren uit de provinciale subsidie van 
€55,75 miljoen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Ma | 50349989 - Subsidieverlening: Cacaofabriek, Bibliotheek Helmond-Peel en Kunstkwartier 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Aan Stichting Kunstkwartier een subsidie te verlenen van €1.769.189; 
2. Aan Stichting Bibliotheek Helmond-Peel een subsidie te verlenen van €2.298.176; 
3. Aan Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek een subsidie te verlenen van € 915.665; 
4. Deze subsidie te dekken binnen de vanuit programma 5 begrote subsidiebedragen voor bovengenoemde 

instellingen; 

5. Budget over te hevelen van hoofdproduct 522 (amateur. Kunstbeoefening) naar hoofdproduct 520 

(bibliotheek) van €11.000 en naar hoofdproduct 542 (Cacaofabriek) van €3.500; 

6. De instellingen over het besluit te informeren en hiervoor in te stemmen met de drie 
conceptbeschikkingen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
  



 

 

15. dV | 50412697 - Subsidieverlening: Senzer 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de hierna volgende subsidieverlening aan Senzer in 2021; 

a. €16.476.388 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de WSW participatie activiteiten 
als bedoeld in de Participatiewet; 

b. €3.127.198 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de participatie activiteiten als 
bedoeld in de Participatiewet; 

c. €41.305.844 voor de duur van 12 maanden voor het verstrekken van een uitkering aan die mensen 
die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud of het verstrekken van 
loonkostensubsidie zoals bedoeld in de Participatiewet (BUIG-middelen); 

d. €136.932 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de (afbouw)regeling ID-banen; 
2. De bedragen zoals genoemd ad. a t/m d te bekostigen vanuit de (voorlopig) toegekende Rijksmiddelen; 

voor het kalenderjaar 2021, conform art. 33 lid 5 Wgr; 

3. In 2021 aan Senzer een subsidie toe te kennen van €8.145.740 voor de duur van 12 maanden als 

bijdrage in de uitvoeringskosten (art. 33 lid 5 GR Senzer) en € 755.415 voor het af te dekken tekort 

Senzer; 

4. Dit bedrag á €8.901.154 te bekostigen uit het reguliere begrotingsbudget 'uitvoering Participatiewet' 

(programma 2, HP602) en de integratie-uitkering sociaal domein 2021 (onderdeel re-integratie, 

programma 2, HP621); 

5. De gemeente gedurende de periode van deze subsidietoekenning Senzer te machtigen om informatie 

volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker; 

6. Te besluiten om bijgevoegde conceptbeschikking toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van het 

Werkbedrijf Senzer. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. vdB | 50404981 - Subsidieverlening: Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 2020-2021 inzake extra 

baankansen voor kwetsbare jongeren 

 
Beslispunten 

 
1. Een subsidiebedrag van maximaal €111.015 te verlenen aan het Samenwerkingsverband Helmond- 

Peelland VO voor de uitvoering van het projectvoorstel 'Het combineren van onderwijs en 

arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren'; 

2. Dit bedrag te dekken uit de ontvangen gelden in het kader van de overrealisatie ESF project 'Vso en pro 

samen werkend leren in Helmond-de Peel 2014-2016'; 

3. Een subsidiebedrag van maximaal €79.800 te verlenen aan het Samenwerkingsverband Helmond- 

Peelland VO voor de uitvoering van het plan 'Impuls Baankansen'; 

4. Dit bedrag te dekken uit de decentralisatieuitkering Impuls Baankansen; 
5. Een subsidiebedrag van maximaal €79.800 te verlenen aan het Samenwerkingsverband Helmond- 

Peelland VO voor de uitvoering van het bij het Ministerie van SZW ingediende en gehonoreerde 

projectvoorstel ESF pro/vso extra tranche; 

6. Dit bedrag te dekken uit de te ontvangen subsidiegelden ESF extra tranche pro/vso in 2021; 
7. In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde beschikking aan het Samenwerkingsverband 

Helmond-Peelland VO. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vdB | 50404745 - Subsidieverlening: Brainport Development inzake provinciale middelen arbeidsmarkt 
2020 

 
Beslispunten 

 
1. Brainport Development een subsidie te verstrekken van €35.000 voor de uitvoering van de projecten uit 

het provinciaal actieplan Arbeidsmarkt van de provincie, te weten: het project Together Future Proof en 

het project Techniekeducatie; 

2. De subsidie te verstrekken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2021; 
3. De kosten te dekken uit de provinciesubsidie 'Actieplan Arbeidsmarkt'; 
4. Het versturen van bijgevoegd subsidiebesluit naar Brainport Development. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

18. Ma | 50414735 - Subsidieverlening: Helmond Marketing 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de toekenning van basissubsidie aan Helmond Marketing voor het jaar 2021, ten 

hoogte van €340.211; 

2. Deze middelen te dekken uit programma 5 (budget Citymarketing); 
3. In te stemmen met de toekenning van de toeristenbelasting, ten hoogte van €104.040, aan Helmond 

Marketing voor de in het jaarplan 2021 beschreven doeleinden; 

4. De toekenning van middelen, alsmede de reactie van het college op het Jaarplan 2021, te communiceren 

richting Helmond Marketing via bijgevoegde reactiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. dV | 50172108 - Subsidievaststelling en terugvordering inzake Senzer 2020 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het terugvorderen van €364.605 over 2020 van werkbedrijf Senzer inzake de 

Algemene middelen en ID-banen; 

2. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2020 aan werkbedrijf Senzer á 
€1.376.643 voor de uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidie als bedoeld in de Participatiewet en 

deze te bekostigen uit de hiervoor gereserveerde middelen; 

3. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2020 aan werkbedrijf Senzer á 
€11.147 voor de uitvoering van participatie activiteiten als bedoeld in de Participatiewet en deze te 

bekostigen uit de hiervoor gereserveerde middelen; 

4. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2020 aan werkbedrijf Senzer ad 
€61.164 in het kader van de Bbz 2004 en deze te bekostigen uit de hiervoor gereserveerde middelen 

(programma 2, HP602); 

5. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie aan werkbedrijf Senzer á €191.263 in het 

kader van een door het Rijk verkregen bonus voor beschut werken voor 2020; 

6. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2020 aan werkbedrijf Senzer á 
€1.671.160 voor de WSW als bedoeld in de Participatiewet en deze te bekostigen uit de hiervoor 

gereserveerde middelen; 

7. Het Algemeen Bestuur van werkbedrijf Senzer door middel van bijgevoegde concept beschikking van de 

aanvullende subsidies in kennis stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vD | 50220285 - Herziening subsidievaststellingen Stichting Nei Skoen 2018 en 2019 

 
Beslispunten 

 
1. Contrair te gaan op het reeds genomen besluit d.d. 26 mei 2020, door: 

a. de subsidie aan Stichting Nei Skoen over kalenderjaar 2019 vast te stellen op €94.860; 
b. het door Stichting Nei Skoen in 2019 teveel ontvangen subsidiebedrag ad €3.140 terug te vorderen; 
c. het vaststellingsbesluit d.d. 27 mei 2019 van de subsidie van St. Nei Skoen over 2018 te wijzigen en 

de subsidie van St. Nei Skoen over 2018 vast te stellen op €24.118; 
d. de te veel verstrekte subsidie over kalenderjaar 2018 van €382, op basis van artikel 4:57 Awb, terug 

te vorderen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

21. Ma | 50413290 - Regionale Mobiliteitsagenda en Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de inhoud van de Regionale Mobiliteitsagenda RMA 2021; 
2. In te stemmen met de inhoud van het Regionaal Mobiliteitsprogramma RMP 2021; 
3. Wethouder Maas te mandateren om de Regionale Mobiliteitsagenda en het Regionaal 

Mobiliteitsprogramma samen met de andere 20 regiogemeenten en de provincie vast te stellen tijdens de 

Ontwikkeldag van 17 december 2020; 

4. Expliciet kennis te nemen van de opdracht aan de Metropoolregio om te komen tot een passende 

governance en werkwijze voor de vele mobiliteitsprogramma’s in Zuidoost Brabant. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

22. Do | 50410545 - Financieringsafspraken 2021: Systeemaanbieders jeugdhulp en convenant partnership 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het addendum (bijlage 1) per systeemaanbieder, waarin is opgenomen dat de zeven 

systeemaanbieders in 2021 bekostigd en bevoorschot worden op basis van een ‘zuivere lumpsum’; 

2. Het convenant voor de samenwerkingsafspraken tussen deelnemende gemeenten binnen 'Een 10 voor 

de jeugd' en de zeven systeemaanbieders vast te stellen (bijlage 2); 

3. De programmadirecteur Sociaal Domein door tussenkomst van de burgemeester te machtigen het 

addendum namens de gemeente Helmond te ondertekenen en de wethouder Jeugd op dezelfde wijze te 

machtigen het convenant te ondertekenen; 

4. Namens de elf gemeenten van 'Een 10 voor de jeugd' de kwartaalbedragen betaalbaar te stellen aan de 

zeven systeemaanbieders. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. Do | 50404062 - Contractering JeugdzorgPlus 2021 e.v. 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met de voorgenomen contractering van het product 'JeugdzorgPlus' bij de aanbieders 

Bijzonder Jeugdwerk, OG Heldringstichting en Via Jeugd Icarus, voor de periode 2021 t/m 2024, met de 

mogelijkheid tot verlenging; 

2. Expliciet kennis nemen dat Eindhoven namens de regio, op basis van het DVO regionale inkoop 

Jeugdhulp Zuidoost-Brabant, het samenwerkingsconvenant met landsdeel Zuidoost Nederland aangaat 

en ondertekent. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

24. Ma | 50409019 - Vergunningverlening in het kader van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) per 1 

januari 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de uiterste termijn van acht weken voor het aanvullen van een onvolledige 

vergunningaanvraag die is ingediend vóór 1 januari 2021; 

2. In te stemmen met de voorgestelde communicatielijn. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

25. vD | 50415173 - Ontwikkeling en positionering Sociale Teams 2022 e.v. 

 
Beslispunten 

 
1. Expliciet kennis te nemen van het advies van de Adviesraad sociaal domein Helmond; 
2. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op het advies en de verwerking ervan; 
3. In te stemmen met aanbesteding van de sociale teams vanaf 2022 onder het voorbehoud dat de raad 

positief besluit over externe positionering; 

4. Voor de implementatie van de externe positionering en het borgen van zorgcontinuïteit in overgangsjaar 

2021, €1 miljoen beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de reserve sociaal domein; 

5. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel sociale teams 2022 en dit doorgeleiden naar de 

gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

26. vdB | 50384284 - 1e wijziging Legesverordening Helmond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. De eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Helmond 2021 vast te 

stellen; 
2. Het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
27. Ma | 50411520 - Verlenging bestuursovereenkomst Bibliotheek Helmond-Peel 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de verlenging van een jaar van de bestuursovereenkomst gemeenten Asten, Deurne, 

Helmond en Someren inzake subsidiëring bibliotheek Helmond – Peel; 

2. Hiervoor in te stemmen met het Addendum bij de Bestuursovereenkomst gemeenten Asten, Deurne, 

Helmond en Someren inzake subsidiëring bibliotheek Helmond – Peel 2021; 

3. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: met inbegrip van een tekstuele toevoeging in de raadsinformatiebrief over achterliggende 
reden waarom 2021 wordt beschouwd als overgangsjaar, besluit het college conform het voorstel. 

 
 

28. Ma | 50418231 - Huurovereenkomsten met Stichting Beheer Erfgoed Edah en Stichting Draaiorgels 

Helmond inzake Loods20 

 
Beslispunten 

 
1. Loods20 met buitenterrein en aanhorigheden, aan de Binnen Parallelweg 2 te Helmond, kadastraal 

bekend gemeente Helmond, sectie H, nummer 1890 (gedeeltelijk), groot ongeveer 67 are 41 centiare, te 

verhuren aan Stichting Beheer Erfgoed Edah c.s. en Stichting Draaiorgels Helmond; 

2. Voor een totale huurprijs van €130.000 per jaar (Edah Museum €85.000 en Draaiorgels Helmond 
€45.000) te vermeerderen met omzetbelasting; 

3. Hiervoor de bijgevoegde huurovereenkomsten d.d. 10 december 2020 aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

29. vdB | 50403885 - Voorschot Reclameheffing 2020 Stichting Bedrijventerreinen 

 
Beslispunten 

 
1. Aan de Stichting Bedrijventerreinen een voorlopige subsidie toe te kennen van €30.700; 
2. Dit bedrag te dekken uit de begroting 2020, programma 7. 
3. Het verleningsbesluit vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

30. Ma | 50418324 - Statutenwijziging Wethouder van Deutekomstichting 

 
Beslispunten 

 
1. Goedkeuring te verlenen aan de wijziging van de statuten van de Wethouder van Deutekomstichting; 
2. Hiervoor de conceptverklaring te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 


