
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 13-04-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Commissiekamer B, Boscotondo 

 

 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 6 april 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 
 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: er zijn geen uitnodigingen binnengekomen. 

 
 

3. vdW | 50519789 − Coronacrisis: Tijdelijk huurovereenkomst grond Sojadijk inzake parkeervoorziening 
voor GGD Brabant-Zuidoost XL-locatie 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst voor de periode van 15 april t/m 31 

december 2021 aangaande de ondergrond van een parkeerterrein aan de Sojadijk bestemd voor de 
GGD Brabant-Zuidoost voor de XL-vaccinatielocatie aan de Haverdijk 11. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Do | 50505095 − Brainport Smart District: Nieuwe samenstelling Q-Team 

 
Beslispunten 

 
1. Met ingang van 1 januari 2021 mevrouw E. Nelissen eervol te ontslaan als lid en voorzitter van het Q-

team; 
2. Met ingang van 1 januari 2021 mevrouw A. van Hal als voorzitter van het Q-team te benoemen; 
3. Met ingang van 1 januari 2021 heer M. Vola en heer L. Verheijen als lid van het Q-team te benoemen 

voor 4 jaar; 
4. Met ingang van 1 januari 2021 de maximale te vergoeden tijdsbesteding van de voorzitter te verhogen 

naar 10 uur per vergadering; 
5. De extra kosten, jaarlijkse groot €10.800 vanwege beslispunten 3 en 4, voor de periode 2021 en 2022 te 

dekken uit de reserve Wonen, voor te leggen aan gemeenteraad bij 1e Berap; 
6. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel 

 
  



 

 

 
5. Do | 50477512 − Aanvraag voorbereidingskrediet Stichting Openbare Basisscholen Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen het verstrekken van een voorbereidingskrediet van €237.104,- aan Stichting Openbare 

Basisscholen Helmond (OBSH); 
2. Het voorbereidingskrediet dekken uit het krediet IHP Fase 1. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Do | 50392229 − Aanvraag voorbereidingskrediet Qliq Primair 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet van €440.000 aan Qliq Primair; 
2. Het voorbereidingskrediet dekken uit het krediet IHP Fase 1. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50526279 − Regionale Energiestrategie 1.0 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde regionale zienswijze, afgestemd met de Peelgemeenten; 
2. In te stemmen met de bijgevoegde eigen zienswijze van de gemeente over de lokale opgave, regionale 

afspraken en het landelijk beleid; 
3. Deze zienswijzen voor te leggen aan de Opiniecommissie van 28 april 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. dV | 50453650 − Aanwijzing budgetbeheer en budgetcoaching als economische activiteit 

 
Beslispunten 

 
1. De raad voor te stellen om budgetbeheer en budgetcoaching aan te wijzen als economische activiteiten 

in het kader van het algemeen belang aan de omschreven doelgroep; 
2. De incidentele kosten à €80.000 (2021) en €160.000 (2022) te dekken uit de incidentele impulsgelden 

schulddienstverlening. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele toevoegingen aan de presentatie, stemt het college in met het 
voorstel. 

 
 

9. vdW | 50475622 − Grondverkoop Berlaerstraat 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om een Bouwgrond In Exploitatie (BIE) in te stellen voor 13 

studio's en een gemeenschappelijke ruimte aan de Berlaerstraat; 
2. In te stemmen met het laten vervallen van de afkoopsom van 8 parkeerplaatsen in de openbare ruimte à 

€3699 met een totaalbedrag van €29.592 (excl. btw). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

10. vdB | 50533883 − Herstelbesluit n.a.v. uitspraak Raad van State inzake mandatering Stichting 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming op 25 mei 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdW | 50469247 − Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR: Omgevingsdienst 
Zuidoost- Brabant (ODZOB) 

 
Beslispunten 

 
1. Met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 ODZOB in te stemmen; 
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijzebrief voor te leggen aan de gemeenteraad. 
3. Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in kennis te stellen van de zienswijze 

en besluit middels bijgevoegde brief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Do | 50521765 − Zienswijze begroting 2022 GR: GGD Brabant-Zuidoost 

 
Beslispunten 

 
1. Met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost in te stemmen; 
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijzebrief voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in kennis te stellen van de zienswijze en besluit 

middels bijgevoegde brief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vdW | 50530715 − Zienswijze begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 GRR: Blink 

 
Beslispunten 

 
1. Met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 

Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink in te stemmen; 
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijzebrief voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink in kennis te stellen van de 

zienswijze en besluit middels bijgevoegde brief; 
4. In te stemmen met de financiën, inhoudende: 

a. de kostenstijgingen, die neerslaan in het product Wegen Gladheidbestrijding en Wegen Reiniging, 
te betrekken bij de kaders van de Voorjaarsnota en de Programmabegroting 2022; 

b. de kostenstijgingen die neerslaan in het product Afval, te betrekken bij de kaders van de 
Voorjaarsnota en de Programmabegroting 2022; 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdW | 50516665 − Zienswijze begroting 2022: MRE 

 
Beslispunten 

 
1. Met de concept zienswijze op de programmabegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven in te stemmen; 
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijzebrief voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven in kennis te stellen van de zienswijze en besluit 

middels bijgevoegde brief. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
  



 

 

15. vdW | 50513960 − Raadsinformatiebrief: Evaluatieverslag VTH Fysieke Leefomgeving 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het 'Evaluatieverslag VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) Fysieke 

Leefomgeving 2020'; 
In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 

2. Het informeren van de Interbestuurlijk Toezichthouder (IBT) door een afschrift van het Evaluatieverslag 
en de raadsinformatiebrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

16. vdW | 50525147 − Raadsinformatiebrief: Stand van zaken programma Omgevingswet en aanpassing 
planning Omgevingsvisie 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vdW | 50532534 − Raadsinformatiebrief: Update Hoogspanningslijnen Brandevoort 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Hoogspanningslijnen april 2021 en deze doorgeleiden naar 

de gemeenteraad; 
2. In te stemmen met de nieuwsbrief Hoogspanningslijnen april 2021 en deze verzenden aan de wijkraad 

Brandevoort en de betrokken inwoners. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdB | 50531611 − Raadsinformatiebrief: Financiële gevolgen aanvullende brief Gemeentefonds maart 
2021 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. Ma | 50518754 − Beantwoording raadsvragen 24 HA: Kunstwerk Keizerin Marialaan 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vdW | 50539384 − Beantwoording raadsvragen 27 BachPlus: Woningbouw in het Centrum 

 
Beslispunt 

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

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

 


