
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 30-03-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 

 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 maart 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: met inbegrip van het schrappen van het vijfde beslispunt onder agendapunt 3, stelt het 
college de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: er zijn geen uitnodigingen binnen gekomen. 

 
 

3. Ma | 50507301 − Herstelbesluit inzake 'Beleidsregel steunfonds coronacrisis lokale culturele instellingen' 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de aangepaste ‘Beleidsregel steunfonds coronacrisis lokale culturele instellingen’ en 

deze op de gebruikelijke wijze te publiceren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. dV | 50507733 − Beantwoording raadsvragen 13 PvdA: Schuldhulpverlening voor studenten 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. vdW | 50504467 − Beantwoording raadsvragen 16 CDA: Pilot Omgevingswet Adelaarplein 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: met inbegrip van redactionele aanpassingen, stemt het college in met het voorstel. 
 

 
 
  



 

 

6. vD | 50515234 − Beantwoording raadsvragen 22 PvdA: Clientondersteuning 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdW | 50520835 − Raadsbeantwoordingsbrief inzake afvalscheiding aan de heer E. Albers 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad ter vaststelling. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Do | 50517525 − Raadsinformatiebrief: Update uitvoeringsprogramma Brainport Smart District 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdB | 50518503 − Bestuurlijke reactie rapport Onderzoeksbureau AEF-Rekenkamer Helmond naar 
subsidiering en inkoop binnen Sociaal Domein 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rapport van Onderzoeksbureau AEF over de 

subsidiering en inkoop binnen het Sociaal Domein en deze doorgeleiden naar de Rekenkamer Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vD | 50518181 − Kwijtschelden huur amateursportverenigingen 4e kwartaal 2020 en eventuele 
kwijtschelding 1e en 2e kwartaal 2021 

 
Beslispunten 

 
1. a. In te stemmen met het volledig kwijtschelden van de huur voor buitensportaccommodaties voor de 

periode kwartaal 4 2020 (1 oktober t/m 31 december) aan amateursportverenigingen, welke deels 
gecompenseerd wordt middels de rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties 
COVID-19 (TVS-regeling); 
b. Onder voorbehoud van de verlenging van de TVS-regeling, in te stemmen met het kwijtschelden van 
de huur voor buitensportaccommodaties voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021, welke deels 
gecompenseerd wordt middels voorgenoemde rijksregeling; 

2. In te stemmen met het niet in rekening brengen van de huur die amateursportverenigingen aan de 
gemeente verschuldigd zijn voor uren dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de 
binnensportaccommodatie als gevolg van de rijksmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het 
COVID-19 virus voor de periode geheel 2020 tot einde sportseizoen 2020/2021; 

3. Voor de maatregelen zoals genoemd onder de beslispunten 1 t/m 3 uit de algemene reserve een bedrag 
van €100.000 beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de 1e Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

11. vdB | 50495037 − Subsidievaststelling: Stichting Smart Industries Fieldlab de Peel 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie aan Stichting Smart Industries Fieldlab Datascience & Connectivity conform de eerdere 

verlening vast te stellen op €50.000; 
2. Daartoe de vaststellingsbeschikking te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
12. vdB | 50223974 − Subsidievaststelling: PeJe-eM voor project 'Kracht van 50+' 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie aan PeJe-eM voor het project 'Kracht van 50+' conform de eerdere verlening vast te stellen 

op €120.000; 
2. Daartoe de vaststellingsbeschikking te verzenden. 

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

 
13. vdB | 50500003 − Subsidieverlening: Perspectief op Werk (PoW) voor project 'Zorg Werkt!' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan ROC ter Aa voor de periode van april 2021 tot en 

met december 2022 voor een bedrag van €145.938 (incl. btw) op basis van projectvoorstel 'Zorg Werkt!” 
(bijlage 1.1) en deze te dekken uit de doe-agenda 'Perspectief op Werk Helmond-de Peel'; 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
3. De monitoring en adviesfunctie PoW te behouden bij de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Helmond- de Peel in afwachting van de samenwerkingsovereenkomst van deze Regiegroep. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Ma | 50519125 − Subsidieverlening: Regeling Schone Lucht Akkoord 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aanvragen van een subsidie van €100.000 in het kader van de regeling specifieke 

uitkering Schone Lucht Akkoord; 
2. In te stemmen met de dekking van €100.000 die in de begroting is opgenomen onder programma 12 

Milieu waarvoor de periode 2021-2024 jaarlijks €100.000 is geraamd. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. Bm | 50520155 − De Reizende Expositie: '70 jaar Molukkers in Nederland' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het faciliteren van de expositie '70 jaar Molukkers in Nederland' gedurende één 

maand in Helmond; 
2. De kosten hiervoor van €5.500 te dekken uit het budget 'Representatie – evenementen'. 

 
Besluit: conform voorstel. 


