
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 15-06-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 8 juni 2021 

 
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. Do | 50602555 − Beantwoording raadsvragen 41 SP: Digitale toegankelijkheid 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

4. vdW | 50407896 − Raadsinformatiebrief: Uitwerking motie over zelfbewoningsplicht 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. vdB / Ma | 50548183 − Uitvoering Smart Synergy Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en deel te nemen aan Smart Synergy Helmond; 
2. De wethouders met portefeuilles Duurzaamheid en Economische Zaken af te vaardigen in de 

stuurgroep die het project coördineert; 
3. Over de looptijd van het project 2020-2023, maximaal €855.000 bij te dragen aan de begroting van 

Smart Synergy Helmond, waarvan €260.000 in ambtelijke uren; 
4. De investeringen en cofinanciering te dekken uit Impuls Duurzaamheid van Programma Duurzaam 

en Gezonde Stad (€50.000), Economische Impuls Bedrijventerreinen (€45.000) en het exploitatie- 
en invetseringsbudget voor Innovatieve concepten bedrijventerreinen (€500.000); 

5. Gezamenlijk met de partners een communicatiestrategie uit te werken en deze op de eerst 
volgende stuurgroep vergadering vast te stellen. 

 



 

 

Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

6. Ma | 50593124 − Benoeming mevrouw L. Gosling als lid van de Adviescommissie Makersregeling 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de benoeming van mevrouw L. Gosling per 1 juli 2021 als lid van de 

Adviescommissie Makersregeling Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdB | 50579765 − Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de nieuwe generieke achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) en de Gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

8. vD | 50604115 − Bewonersbrief inzake beëindiging tijdelijke noodopvang dak- en thuislozen De Kamenij 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de bewonersbrief en deze te verzenden aan de omwonenden. 

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

 
 

9. vdB | 50543853 - Besluitvormende behandeling Jaarverantwoording 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de Jaarverantwoording 2020; 
2. De Jaarverantwoording 2020 samen met het, de aanbiedingsbrief, raadsvoorstel en raadsbesluit 

door te geleiden naar de gemeenteraad van 6 juli 2021; 
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de procedure rondom het accountantsverslag en 

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele tekstuele wijzigingen, besluit het college conform het voorstel. 

 


