
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 20-04-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 april 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 
 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: geen uitnodigingen ontvangen. 

 
 

3. dV | 50538166 − Coronacrisis: Reactiebrief KHN afd. Helmond, niet innen precariobelasting en leges, 
huurkorting ondergronden serres en aanverwante zaken 

 
Beslispunten 

 
1. De precariobelasting voor terrassen en aanverwante zaken in 2021 niet te innen middels wijzigen 

tarieven 2021 naar 0; 
2. De leges voor de parkeerontheffing t.b.v. laden/lossen voetgangerserf voor de horeca, voor de wijziging 

Drank- en Horecawet (DHW) vergunning en voor evenementenvergunningen in 2021 niet te innen, 
waarvan de laatste twee middels wijzigen van de tarieven 2021 naar 0; 

3. Huurkorting voor ondergronden serres horeca te verlenen onder dezelfde voorwaarden als huurkorting 
voor gemeentelijk vastgoed voor ondernemers (50 % korting voor Q4 2020 en Q1 2021 als minimaal 
30% omzetverlies); 

4. Het formulier voor aanvraag huurkorting ondergronden serres horeca vast te stellen; 
5. De brief aan de horecaondernemers die ondergronden voor serres huren vast te stellen; 
6. Mandaat te verlenen aan de manager afdeling Financiën om per geval te beoordelen in hoeverre voldaan 

wordt aan de voorwaarden om voor huurkorting ondergronden horecaserres in aanmerking te komen; 
7. De geschatte totale derving inkomsten van beslispunten 1, 2 en 3 ter hoogte van circa €93.500 plus PM 

(leges evenementenvergunningen) integraal af te wegen in de 2e Berap 2021 samen met overige 
steunmaatregelen die genomen worden ten gevolge van de coronacrisis; 

8. Het toepassen van artikel 63 AWR voor de parkeerontheffing t.b.v. laden/lossen voetgangerserf voor de 
horeca in 2021; 

9. Het commissievoorstel '1e wijziging Verordening Precariobelasting Helmond 2021' en '2e wijziging 
Legesverordening Helmond 2021' vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad; 

10. Het raadsvoorstel '1e wijziging Verordening Precariobelasting Helmond 2021' en '2e wijziging 
Legesverordening Helmond 2021' vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad; 

11. De belastingplichtigen een verklaring De minimis-steun te laten insturen; 
12. De concept-reactiebrief aan KHN afdeling Helmond vast te stellen en te versturen. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
  



 

 

4. Ma | 50540595 − Coronacrisis: Aanpassing uitvoeringskader evenementennota ‘Helmond, veelzijdige 
evenementenstad’ 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het gewijzigde 'Uitvoeringskader van de evenementennota: ‘Helmond, veelzijdige 

evenementenstad' (bijlage 1); 
De 'Nadere regels meldingsplichtige evenementen Helmond 2021' vast te stellen (bijlage 2); 

2. De 'Nadere regels meldingsplichtige evenementen Helmond 2020' in te trekken; 
3. De gemeenteraad hierover te informeren via de eerstvolgende raadsinformatiebrief 'Corona update'. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. Ma | 50543051 − Coronacrisis: Wijziging indieningsdatum aanvragen evenementensubsidie tweede helft 
2021 

 
Beslispunten 

 
1. De indieningsdatum voor de subsidieaanvragen voor een evenement in de tweede helft van 2021 te 

wijzingen in 15 mei 2021; 
2. Daartoe in te stemmen met het wijzigingsbesluit behorend bij de Tijdelijke subsidieregeling 'evenementen 

Helmond in verband met maatregelen COVID-19'. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Ma | 50528837 − Subsidieverlening: Routegebonden projecten Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 
2021 (deel 2) 

 
Beslispunten 

 
1. Het Bestedingsplan 2021-januari routegebonden projecten Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 

vast te stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en 
Innovatie van 28 januari 2021; 

2. De aanvrager subsidie te verlenen voor een bedrag van €23.469,00 voor het routegebonden project 024 
OV-knooppunten NS-Helmond; 

3. Deze subsidies te dekken uit €55,75 miljoen regionale subsidie inzake “Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost 
Brabant” van de provincie Noord-Brabant; 

4. De aan Helmond toegekende projectsubsidie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen bij de 
eerst volgende Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdB | 50533426 − Subsidieverlening: Stichting Automotive Campus 

 
Beslispunten 

 
1. In afwachting van de privatisering, de subsidieperiode van de huidige subsidie te verlengen tot 15 juli 

2021 en hiervoor, conform bijgaande wijzigingsbeschikking, een aanvullende subsidie van €49.500 (excl. 
btw) te verlenen aan de Stichting Automotive Campus; 

2. Over te gaan tot het uitbetalen van een voorschot van 100%, zijnde €49.500 (excl. btw); 
3. Deze subsidie te dekken uit de programmabegroting 2021, de middelen Vitale Economie Campus 

(onderdeel Automotive Campus). 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

8. Do | 50395661 − Subsidieverlening: Pilot Thematafels Preventieakkoord Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. De nadere regels thematafels vast te stellen, zoals verwoord in bijlage 1; 
2. De spelregels thematafels vast te stellen, zoals verwoord in bijlage 2; 
3. Het subsidieplafond vast te stellen en daar de staffel in te besluiten, zoals verwoord in bijlage 3; 
4. De subsidies van totaal max €150.000 voor drie jaren te verlenen (tot en met 2023) en het voorschot te 

dekken uit het budget van de wijkpreventieplannen; 
5. De manager Ontwikkeling Sociaal Domein te mandateren om te beslissen op aanvragen en 

subsidievaststelling op grond van deze nadere regels. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdB | 50540505 − Subsidieverlening: Initiatief DeWinkelvanHier.nl 

 
Beslispunten 

 
1. In 2021 een subsidie aan Winkelvanhier.nl te verlenen ter hoogte €15.000; 
2. De verleende subsidie direct 100% te bevoorschotten; 
3. De subsidie te dekken uit het budget voor Centrumontwikkeling; 
4. Het verleningsbesluit aan DeWinkelvanHier.nl vast te stellen en te versturen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vdW |50325835 − Afwijzen planschadeverzoek Lieshoutseweg 55 

 
Beslispunt 

 
1. Het verzoek af te wijzen van de aanvragers, eigenaar van de woning aan de Lieshoutseweg 55, om 

tegemoetkoming in planschade als gevolg van het onherroepelijke bestemmingsplan Stiphout – 
Lieshoutseweg 57. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. Ma | 50534917 − Beantwoording raadsvragen 19 HH: Verkeersveiligheid Saxofoonstraat 

 
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. 
 

 
12. Bm | 50544360 − Beantwoording raadsvragen 20 CDA: Fraudezaak advocatenkantoor Pels Rijcken 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

13. vdW | 50544583 − Beantwoording raadsvragen 25 50PLUS: Kamerverhuur Jacob van Wassenaerstraat 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vD | 50542109 − Beantwoording raadsvragen 26 HA: Zwembad 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Tevens dient de ingekomen brief bij de raad van 
de heer P. Brunklaus van 23 maart over het zwembad zo snel mogelijk beantwoord te worden. 

 
 

15. dV | 50536321 − Raadsinformatiebrief: Forensisch onderzoek netwerkinbraak Senzer 

 
Beslispunten 

 
1. Nadrukkelijk kennis te nemen van het forensisch onderzoek naar de netwerkinbraak bij Senzer; 
2. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad op 21 

april om 9.00 uur. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. dV | 50508428 − Raadsinformatiebrief: Meerjarenplan Bosbeheer 2020-2030 

 
Beslispunten 

 
1. Het meerjarenplan bosbeheer 2020 -2030 vast te stellen; 
2. De jaarlijkse kosten ad circa €108.000 van het meerjarenplan te dekken uit programma 11 

Natuurbescherming; 
3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vD | 50521764 − Antwoordbrief Adviesraad Sociaal Domein: Vrijwilligersorganisaties 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. dV | 50532939 − Antwoordbrief Stichting Gezond Water inzake loodvrij vissen 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Stichting Gezond Water en deze te verzenden. 

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

 
 
  



 

 

19. vdW | 50541940 − Bestemmingsplanvaststelling: Zwembad SBC De Braak 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan "SBC De Braak-Zwembad"; 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan "SBC De Braak-Zwembad" ongewijzigd vast te stellen 

conform bijgaand conceptraadsvoorstel en raadsbesluit; 
3. Gelet op het belang van een snelle behandeling van dit voorstel, het presidium verzoeken het voorstel te 

agenderen voor de commissievergadering van 18 mei 2021 en de raadsvergadering van 25 mei 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 

20. Ma | 50244049 − Aanwijzen monumenten Dorpsstraat 114, Marktstraat 23-25, Marktstraat 27 

 
Beslispunten 

 
1. Dorpsstraat 114 aan te wijzen als gemeentelijk monument; 
2. Marktstraat 23-25 (winkel-woonhuis) aan te wijzen als gemeentelijk monument; 
3. Marktstraat 27 aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

21. dV | 50521424 − BRP-gegevens voor aanschrijven jongeren van 18 jaar voor verzending flyer over 
volwassenheid 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het opnemen van de grondslag voor het verzenden van een flyer aan jongeren 

(bereiken leeftijd 18 jaar) in het privacyreglement; 
2. In te stemmen met het gebruik van de bijbehorende persoonsgegevens (geboortedatum, naam en adres) 

uit de BRP. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

22. vD | 50534123 − Aangepaste samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021 en volmachts- annex 
machtingsbesluit 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021 ter vervanging van de 

eerder vastgestelde samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021; 
2. In te stemmen met het aangepaste volmachts- annex machtigingsbesluit en deze te publiceren; 
3. Het eerdere vastgestelde volmachts- annex machtigingsbesluit in te trekken. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. vD | 50472760 − Aanwijzingsbesluit secretaris regionale geschillencommissie 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het ‘Aanwijzingsbesluit secretaris regionale geschillencommissie’ en deze te 

publiceren. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

24. Do | 50538793 − Inkoopstrategie crisishulp jeugd regio Zuidoost Brabant 2022 e.v. 

 
Beslispunt 

 
1. De voorgestelde inkoopstrategie van de Inkoop crisishulp jeugd 2022 en verder conform bijlage vast te 

stellen en uit te voeren. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

25. Do | 50543534 − Beleidsreis wethouder mw. drs. C.J.M. Dortmans inzake Zorg en Welzijn 2021 in 
Schotland 

 
Beslispunten 

 
1. Wethouder mevrouw drs. C.J.M. Dortmans deel te laten nemen aan de beleidsreis Zorg en Welzijn 2021 

naar Schotland; 
2. Voor deelname een totaalbedrag van €3.275 ter beschikking te stellen, te dekken uit het budget 

bestuurlijke samenwerking/programma Gezonde Stad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

26. Do | 50539967 − Voortgang Urban Development Initiative (UDI) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de conclusies, het advies en de aanbevelingen in de notitie Update en Evaluatie van 

UDI Urban Development Initiative; 
2. In te stemmen met de concept UDI Projectaanvraag Fase 2 – Regiodeal Brainport Eindhoven en 

bijbehorende conceptbegroting; 
3. In te stemmen met de gevraagde cofinanciering van €162.000 (in kind via inzet uren in de komende twee 

jaar); 
4. Het directieteam te mandateren de definitieve cofinancieringsverklaring te ondertekenen namens 

Gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

27. Do | 50544200 − Tijdelijke woningen in Brainport Smart District 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de presentatie tijdelijke woningen; 
2. Het presidium te verzoeken om de presentatie voor de Opiniecommissie Omgeving van 28 april 2021 te 

agenderen. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 


