
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 29-06-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Het Speelhuis 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 21 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. Ma | 50614556 − Aantekenen bezwaar tegen uitkomst Regeling Reductie Energie Woningen 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aantekenen van bezwaar tegen de afwijzing van de aangevraagde 

subsidie Regeling Reductie Energie Woningen en deze te bekrachtigen; 
2. In te stemmen met bijgevoegd procesbesluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Ma | 50619635 − Zienswijze op ontwerpbeschikking Den Ouden inzake weigering uitbreiding 
productiedagen 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en het indienen hiervan. 

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

 
5. Ma | 50608380 − Subsidievaststelling: Bibliotheek Helmond-Peel inzake VVV-dienstverlening 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie 2020 voor de uitvoering van de lokale VVV-dienstverlening definitief vast te stellen op 

€102.245; 
2. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde conceptbrief met kenmerk 50596924 aan 

Bibliotheek Helmond-Peel. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 



 

 

 
 

6. Ma | 50595877 − Subsidievaststelling: Bibliotheek Helmond-Peel 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie 2020 voor Stichting Bibliotheek Helmond – Peel vast te stellen op €2.264.213; 
2. In te stemmen met het conceptvaststellingsbesluit 2020 Bibliotheek Helmond-Peel 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50556999 − Subsidievaststelling en Jaarverslag: Kunstkwartier (en CultuurContact) 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het jaarverslag 2020 van Stichting Kunstkwartier (inclusief CultuurContact); 
2. En daarmee de subsidie 2020 definitief vast te stellen op €1.712.671. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
8. Ma | 50610541 − Subsidieverlening: Aanleg groene daken bergingen De Veste 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met een subsidie van €5.275 voor de aanleg van groene daken op 34 bergingen 

gelegen in De Veste; 
2. Deze subsidie ten laste te brengen van het beschikbare budget voor de subsidiering van groene daken 

uit de rioleringsheffingen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. Ma | 50621520 − Wijziging subsidieverlening: Energiehuis Helmond voor 2021 e.v. 

 
Beslispunten 

 
1. De jaarlijkse exploitatiesubsidie voor het Energiehuis voor de jaren 2019 en 2020 vast te stellen op 

€75.000; 
2. De betalingstermijn van de exploitatiesubsidie over het jaar 2021 te herzien conform 

bijgaand herzieningsbesluit en de opgelegde verplichting inzake de controleverklaring te 
laten vervallen; 

3. De termijn voor de aan het Energiehuis verleende subsidie voor de Regeling Reductie Energie te 
verlengen tot en met 31 december 2021 en conform de Algemene Subsidieverordening een 
goedkeurende controleverklaring te vragen bij de verantwoording; 

4. In te stemmen met het verzenden van de beschikkingsbrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ma | 50622725 − Nadere subsidieregels Cultuurimpuls en mandatering subsidieverlening 
 
Beslispunten 

 
1. De 'Nadere regels Cultuurimpuls voor een programmatische investering in het centrum van Helmond' 

vast te stellen; 
2. De teammanager Ondernemen & Ontwikkelen te mandateren voor het verlenen, bevoorschotten 

en vaststellen van subsidie op basis van de 'Nadere regels cultuurimpuls' tot een 
maximumbedrag van €15.000. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

11. Do | 50612404 − Raadsinformatiebrief: Jaarverantwoording kinderopvang 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vD | 50605921 − Raadsinformatiebrief: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verstrekken van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 

aan het Rijk; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
 

13. vdB | 50613171 − Raadsinformatiebrief: Resultaten flitspeiling Glasvezelaansluitingen Helmond 
n.a.v. motie 'Onderzoek achterblijven glasvezelaansluitingen' 

 
Beslispunt 

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

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

 
 

14. Do | 50394425 − Raadsinformatiebrief: Sexting, shame-sexting en loverboyproblematiek 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. vdB | 50622276 − Raadsinformatiebrief: 3e Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad op 30 juni 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. Do | 50619601 − Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 22 juni 2021: Raadsinformatiebrief over 
Ontwikkelingen Jeugdbescherming 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 22 juni 2021, inhoudende: In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming en deze doorgeleiden naar 
de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

17. Do | 50568101 − Antwoordbrieven families Manders en Van Dijk inzake Brainport Smart District 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrieven en deze als afschrift eveneens toe te zenden aan 

de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdW / vdB | 50577640 - Antwoordbrieven Beheerstichting MFC Stiphout en Fanfare de 
Vooruitgang inzake bouwinitiatief Dorpsstraat 38 in Stiphout 
 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrieven en deze tevens te verzenden in afschrift naar de gemeenteraad. 

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

 
19. Do | 50622449 − Brieven gastouders en gastouderbureau inzake toezicht op de kinderopvang 

 
Beslispunten 

 
1. Bijgevoegde brieven te versturen naar alle gastouders in Helmond en gastouderbureaus 

waarbij Helmondse gastouders zijn aangesloten; 
2. De brieven te laten ondertekenen door wethouder Dortmans namens het college van burgemeester 

en wethouders. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vdW | 50600669 − Uitwerking Beleidskader Arbeidsmigratie: Ontwikkeling locatie Varenschut 
voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwikkelen van de locatie Varenschut voor de tijdelijke huisvesting van 

maximaal 200 arbeidsmigranten, conform het Beleidskader Arbeidsmigratie van november 2020; 
2. De aangegeven bedrijven / ontwikkelaars uit te nodigen vrijblijvend vóór 1 oktober 2021 een plan voor 

de inrichting en exploitatie in te dienen op basis van de in de bijlage aangegeven randvoorwaarden. 

 
Besluit: het college meent dat communicatieve kaders mogen worden gesteld die vervolgens 
kunnen worden meegenomen in de op te stellen plannen van aanpak door de verschillende de 
bedrijven en/of ontwikkelaars die in dit traject zullen participeren. Met inbegrip van die opmerking, 
stemt het college in met het voorstel. 

 
 

21. vD | 50599265 − Uitvoeringsbesluit Mantelzorgwaardering Helmond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. Uitvoeringsbesluit mantelzorgwaardering Helmond 2021 vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsbesluit mantelzorgwaardering Helmond 2021 op de dag na bekendmaking in werking 

te laten treden en daaraan terugwerkende kracht te verlenen tot 1 januari 2021; 
3. De kosten voor de waarderingsactie 2021 (naar schatting) €280.000 te dekken uit het budget 

mantelzorg. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

22. Ma | 50467389 − Visie op deelmobiliteit en plan van aanpak 
 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de aangepaste visie en plan van aanpak naar aanleiding van behandeling in 

de Opiniecommissie op 30 maart 2021; 
2. In te stemmen met de presentatie aan de Adviescommissie van 14 september 2021; 
3. In te stemmen met doorgeleiding van de visie en plan van aanpak met presentatie naar 

de Adviescommissie van 14 september 2021 en raadsbehandeling van 28 september 
2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. dV | 50607671 − Anticiperen op de ‘Verzamelwet hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire’ 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen door bijgaand 'Besluit 

om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen' vast te stellen'; 
2. In te stemmen met het in staat stellen van de aangewezen Invorderingsambtenaar om, vooruitlopend 

op de ingangsdatum van wetgeving per 1 januari 2022, te starten met het kwijtschelden van de 
openstaande vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
24. Ma | 50594367 − Vervolgtraject selectie stadskunstenaar 2022 

 
Beslispunten 

 
1. De selectie voor de stadkunstenaar 2022 plaats te laten vinden door voordracht door 

de selectiecommissie; 
2. De selectiecommissie uit te breiden naar 6 personen; 
3. Voor de stadskunstenaar 2022 het beschikbare budget op te hogen met €5.000 tot een bedrag van 

€15.000 (all-in); 
4. Dit budget te dekken uit middelen Stimulering Cultuur. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

25. Do | 50621137 - Brainport Smart District: Samenwerkingsovereenkomst en grondprijzen inzake 40-
KavelLAB 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het voorstel om de grondprijzen voor de kavels in het 40-KavelLAB te bepalen, 

dit conform het grondprijzenbesluit van 2021; 
2. In te stemmen met de voorliggende samenwerkingsovereenkomst (SOK) en deze voor ondertekening 

aan te bieden aan de deelnemers van het 40-KavelLAB; 
3. In te stemmen met de bijvoegde antwoordbrieven en deze te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 


