
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 21-06-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 15 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. vD | 50585739 − Coronacrisis: Voorzetting staffelmethode en tarieven Taxbus 

 
Beslispunten 

 
1. Het voortzetten van de eerder door de regionale Stuurgroep Taxbus vastgestelde staffelmethode en 

-tarieven voor vergoeding aan de Taxbus opdrachtnemers voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 
december 2021; 

2. Bijgaande (concept)brieven om de vervoerder Alptax (bijlage 1B) en het mobiliteitscentrum 
Munckhof (bijlage 1E) te informeren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. vdW | 50513237 − Raadsinformatiebrief: Actualisatie beleidsregel kamerbewoning Helmond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Vast te stellen en bekend te maken de beleidsregel ‘Kamerbewoning gemeente Helmond 2021’, 

onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘Kamerverhuur Helmond 2016’; 
2. De gemeenteraad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: met inbegrip van een toevoeging bij de raadsinformatiebrief, stemt het college in met het 
voorstel. 
 

 
5. vdB | 50544866 − Raadsinformatiebrief: Rapportage archiefbeheer en -zorg 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

6. vdB | 50579765 − Raadsinformatiebrief: Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
7. vdB | 50601832 − Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen gemeentefonds in de 

meicirculaire 2021 

 
Beslispunt 

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

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

 
 

8. Ma | 50419083 − Voornemen tot aanwijzing Marktstraat 20 als gemeentelijk monument 

 
Beslispunt 

 
1. Het voornemen uit te spreken om Marktstraat 20 aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdW | 50608516 − Vormvrije m.e.r.-beoordeling inzake Molenbunders II 

 
Beslispunten 

 
1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een milieueffectrapportage 

niet vereist is voor het bestemmingsplan Molenbunders II; 
2. De bijgevoegde ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling Ontwikkeling Molenbunders II’, 

datum 21 februari 2021 van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, vast te stellen; 
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer (zijnde het college van 

burgemeester en wethouders), vast te stellen en ter kennisname aan te nemen. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

10. dV | 50603334 − Helmondse Zomerkermis 2021  
 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met een kleinschalige zomerkermis op de Ameidewal van 9 tot en met 14 juli 2021 

met inachtneming van de coronamaatregelen. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
11. vdB | 50602662 − Wijziging financieringsovereenkomst BNG Bank en Gemeente Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlagen van de kredietlimiet van €30 miljoen naar €10 miljoen met aanvullend 

een intradaglimiet van €20 miljoen; 
2. In te stemmen met de gewijzigde financieringsovereenkomst met de BNG Bank. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

12. vdB | 50564303 − Perspectief op Werk (PoW): Terugvorderen subsidie en wijzigingsbeschikking Senzer 
en UWV 

 
Beslispunten 

 
1. Subsidieperiode van het project 'Mentorwijs' uitgevoerd door Senzer te wijzigen van de periode 

september 2020 tot en met december 2021 naar september 2020 tot en met juni 2022; 
2. In te trekken van de subsidie die is verleend aan het UWV-Werkbedrijf voor het project 'WIA-

werkplaatsen' ter hoogte van €50.000, dit subsidiebedrag terug te vorderen en de middelen terug te 
laten vloeien naar de impulsmiddelen PoW; 

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. 

 
 

13. vdB | 50597624 − Subsidievaststelling: Ondernemersfonds Helmond 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie 2020 aan het Ondernemersfonds Helmond vast te stellen op €645.898 (zijnde 

de opbrengsten ter hoogte van 7,96% van de OZB-belasting 'niet-woningen'); 
2. In te stemmen met de eindafrekening subsidie Ondernemersfonds Helmond 2020; 

Het resterende bedrag van €45.013 uit te betalen aan het Ondernemersfonds Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
14. Do | 50602521 − Subsidieverlening: Brainport Smart District inzake CASA 1.0 

 
Beslispunten 

 
1. Een incidentele subsidie te verstrekken van in totaal €6.121,70 per jaar, voor maximaal 3 jaar, om 

de innovatie die onderdeel uitmaakt van de drie demonstratiewoningen van Casa mogelijk te 
maken; 

2. Deze subsidie te dekken middels een onttrekking aan de reserve Wonen; 
3. Hiertoe bijgaande subsidiebeschikking te versturen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. Ma | 50591415 − Subsidieverlening: Reguliere evenementen tweede helft 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van de subsidies voor de reguliere evenementen in de tweede helft 

van 2021 conform het advies van de Adviescommissie subsidies evenementen Helmond; 
2. Maximaal €10.000 te reserveren voor de Viering bevrijding op 25 september; 
3. De verstrekte subsidie van €4.000 voor het Game Event in de eerste helft van het jaar te dekken uit 

het beschikbare budget voor reguliere evenementen; 
4. Het subsidiebedrag van in totaal €43.000 te dekken uit de post Festiviteiten (22090); 
5. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

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

 
16. vdW / Ma | 50604446 − Zonnevelden Stiphout: Verklaring van geen bedenkingen inzake 

vergunningstraject SolarCentury 

 
Beslispunten 

 
1. 1.In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel, waarmee de gemeenteraad wordt voorgesteld 

om de 'verklaring van geen bedenkingen' voor de omgevingsvergunning zonneveld Stiphout te 
weigeren. 

2. Bij instemming van de gemeenteraad met dit voorstel de ontwerp-weigering van de 
omgevingsvergunning conform de wettelijke voorschriften gedurende zes weken ter inzage leggen. 

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



 

 

 
 

17. vdB | 50452333 − Jaarverslag Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en 
handelingsperspectief / Financiën inz. informatieveiligheid en privacy i.r.t. digitale transformatie  

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het voorgestelde handelingsperspectief en de implementatie daarvan verder in 

gang te zetten; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: het college neemt kennis van de toelichting door het afdelingshoofd Informatievoorziening 
& Automatisering (IVA), de heer M. van Tilburg, op de financiële relatie tussen de twee 
componenten en stemt dientengevolge in met het voorstel. 

 
 

18. vD | 50531604 − Huis voor de Stad: Rooien van treurwilg 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met een keuze voor scenario B (rooi); 
2. De kosten die hieruit voortvloeien (totaal €15.989) te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde 

middelen voor de realisatie van het Huis voor de Stad; 
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en het persbericht en deze te verzenden. 

 
Besluit: in de raadsinformatiebrief mag nadrukkelijker voor het voetlicht worden gebracht dat het 
rooien van de treurwilg de finale en ook enige mogelijke uitkomst is van het traject dat zich 
toegespitst heeft op het behoud van de treurwilg. Daarenboven zal gepoogd worden om de boom 
te enten, zodat deze kan voortleven. Met inbegrip van die toevoeging, stemt het college in met het 
voorstel 
 

 


