
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 11-05-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 20 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 binnen gekomen. 

 
 

3. vdW | 50523754 − Raadsinformatiebrief: Jaarverslag Welstandscommissie 2020 

 
Beslispunt 

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

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

4. vdW | 50548358 − Raadsinformatiebrief: Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten De Peel 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten de Peel; 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. vdW | 50547839 − Raadsinformatiebrief: Jaarverslag BrabantStad 2020 

 
Beslispunt 

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

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

 
 
 
 
  



 

 

6. Do | 50562670 − Raadsinformatiebrief: Innovatiepropositie Brainport Smart District 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad op 12 mei 2021 

vóór 15.00 uur. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50530910 − Raadsinformatiebrief: Benutten RWZI, rioolwaterzuiveringsinstallatie, Aarle-Rixtel ten 
behoeve van energietransitie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de algemene kaders van het gehele initiatief Gulden Energie; 
2. In te stemmen met een nog op te richten stuurgroep Gulden Energie, om zo bestuurlijke 

vertegenwoordiging van het project te borgen; 
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de gemeenteraad op 

19 mei 2021; 
4. In te stemmen met het bedrag van €75.000 voor het haalbaarheidsonderzoek en dit te dekken uit het 

uitvoeringsprogramma bodem en EAW subsidie. 

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

 
 

8. vdW | 50548711 − Raadbeantwoordingsbrief: Luierinzameling n.a.v. brief van de heer S. Mikesz 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsbeantwoordingsbrief aan de heer S. Mikesz en deze doorgeleiden naar de 

gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vD | 50556993 − Raadbeantwoordingsbrief: Vragen zwembad n.a.v. brief de heer Brunklaus 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsbeantwoordingsbrief aan de heer P. Brunklaus en deze doorgeleiden naar 

de gemeenteraad. 

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

 
10. dV | 50536421 − Beantwoordingsbrief inzake Comité Dierennoodhulp 

 
Beslispunt 

 
1. Het standpunt, om in perioden met aanhoudende vorst geen aanvullende maatregelen te treffen, 

kenbaar te maken aan het Comité Dierennoodhulp met bijgaande brief en deze in afschrift te verzenden 
aan de gemeenteraad. 

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

 
  



 

 

11. Ma | 50526279 − Concept-RES 1.0: Zienswijze Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde regionale zienswijze, afgestemd met de Peelgemeenten inclusief 

aanvullingen vanuit de opiniecommissie van 29 april jl.; 
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 adviescommissie van 18 mei 2021 en ter vaststelling aan 

gemeenteraad op 25 mei 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vD | 50542167 − LEVGroep: Structurele gegevensverstrekking preventieve huisbezoeken 75+'ers 

 
Beslispunten 

 
1. Het preventief huisbezoek voor alle Helmondse 75+ers aan te wijzen als werkzaamheid met een 

gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, lid 2 wet BRP); 
2. De LEVgroep aan te wijzen als derde die in aanmerking komt voor verstrekking uit de BRP (artikel 3.9, 

lid 2 wet BRP); 
3. Op structurele basis periodiek aan de LEVgroep de namen en adresgegevens te verstrekken van 

Helmondse inwoners die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt; 
4. Op deze dienst een vrijstelling van leges van toepassing te laten zijn. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vD | 50557956 − Voortgang Kadernota Sociaal Domein 2021 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde presentatie Voortgang Kadernota Sociaal Domein en deze doorgeleiden 

naar de Opiniecommissie van 8 juni 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Do | 50532982 − Uitgaven zorg in natura 2020 WMO en Jeugd 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de vaststelling van de navolgende kosten met betrekking tot zorg in natura over het 

jaar 2020 (totaal €61.008.000), inhoudende: €37.434.000 voor de uitvoering van de individuele 
voorzieningen WMO en €23.574.000 voor de uitvoering van de individuele voorzieningen Jeugdwet; 

2. Deze bedragen te dekken uit respectievelijk: programma 3, hoofdproducten ‘WMO individuele 
voorzieningen’ en ‘WMO persoonlijke ondersteuning’ en programma 4, hoofdproduct ‘specialistische 
ondersteuning’. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

15. Do | 50460662 − Implementatie monitor Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het afgegeven mandaat van de Bestuurscommissie GGD Brabant Zuidoost d.d. 28 

oktober 2020; 
2. In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst Gezamenlijke verantwoordelijkheden partijen bij 

verwerking van persoonsgegevens en bijbehorend addendum Gezamenlijke verantwoordelijkheden 
partijen bij verwerking van persoonsgegevens; 

3. In te stemmen met het wijzigingsbesluit behorende bij het convenant Samenwerking jongeren in een 
kwetsbare positie regio Zuidoost-Brabant. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

 
16. Do | 50548655 − Spoedeisende Zorg Jeugd (SEZ) aanbesteding 2022 en verder voor '21 voor de Jeugd' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aanbesteden van spoedeisende zorg op de schaal van de jeugdzorgregio ’21 

voor de jeugd’, met als doel een dekkend aanbod te behouden van 24/7 bereikbaarheid en 
beschikbaarheid ter plaatse voor een brede doelgroep jeugd en hun gezinnen; 

2. In te stemmen met de procedure van Europese aanbesteding ‘SAS, sociale en andere specifieke 
diensten’; 

3. In te stemmen met contractering voor de periode van 4 jaren met een optie tot verlenging. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vdW | 50562575 − Aanvraag Volkshuisvestingsfonds 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de indiening van de aanvraag voor 17 mei 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdW | 50560640 − Uitwerking beleidskader Arbeidsmigratie: onderdeel integratie en participatie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot door de LEVgroep onder de aangegeven voorwaarden; 
2. De kosten ad €45.370 ten laste te brengen van het in 2020 eenmalig beschikbaar gestelde budget ad 

€100.000. 

 
Besluit: in voorwaarden mag worden opgenomen dat samenwerking kan worden gezocht met 
partners in de stad en regio rondom het thema arbeidsmigratie, zoals het Holland Expat Center 
South in Eindhoven of Bibliotheek Helmond-Peel. Met inbegrip van die opmerking, besluit het 
college conform het voorstel. 

 
 

19. vdW | 50245338 − Koopovereenkomst Suytkade Groenkwartier (noord-oost) met Nedersticht B.V. inzake 
12 woningen 

 
Beslispunten 

 
1. Een gedeelte van het perceel plaatselijk gelegen aan de Katoenstraat en Tafstraat te Suytkade, Helmond 

en kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nummer 1108 (ged.), ter grootte van ca. 1.231m2 te 
verkopen aan Nedersticht B.V.; 

2. De verkoop gestand te doen voor een verkoopprijs van €484.423, te vermeerderen met omzetbelasting; 
3. Daartoe de reeds door Nedersticht B.V. ondertekende koopovereenkomst aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vdW | 50245427 − Bouwgrond in exploitatie brengen t.b.v. verkoop bouwlocatie Dijksestraat 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om een bouwgrond in exploitatie (BIE) in te stellen 

voor locatie Dijksestraat t.b.v. de realisatie van 14 sociale huurwoningen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

21. vdW | 50541924 − Gemeenschappelijke Regeling: Blink Jaarrekening 2020 

 
Beslispunt 

 
1. De jaarrekening GRR Blink 2020 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
22. Do | 50527763 − Aanbestedingsstrategie taal in kader van nieuwe wet Inburgering 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de inkoopstrategie taallessen Peel V06; 
2. De regionaal projectleider mandaat te verlenen om mede de gemeente Helmond de 

aanbestedingsprocedure te doorlopen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. vdW | 50542388 − Omgevingsvisie Helmond 2040: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

 
Beslispunten 

 
1. Formeel kennisgeving te doen van het voornemen een omgevingseffectrapportage op te stellen voor de 

omgevingsvisie Helmond 2040 en een ieder de mogelijkheid te bieden hierover zienswijzen in te dienen; 
2. In te stemmen met de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau als kader voor de onderzoeksopdracht 

van de omgevingseffectrapportage; 
3. De commissie m.e.r. advies te vragen over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 
4. De raad te informeren en daartoe bijgevoegde raadinformatiebrief vast te stellen. 

 
Besluit: het college spreekt zijn complimenten uit voor de heldere uiteenzetting en besluit conform 
het voorstel. 


