
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 06-07-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 29 juni 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: met inbegrip van een toevoeging over communicatie onder agendapunt 20, stelt het 
college de besluitenlijst vast.  

 
 

2. Uitnodigingen  
 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. De opzet voor 
de picknick in de wijken, keurt het college goed. 

 
 

3. Bm | 50624964 − Ontwikkelingen participatiebeleid 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de hoofdvragen en de daaruit voortvloeiende reikwijdte van het participatiebeleid; 
2. In te stemmen met het opstellen van het participatiebeleid conform de voorgestelde inhoud en 

reikwijdte en de gemeenteraad hierbij actief te betrekken. 

 
Besluit: het college stemt in met het voorstel, met dien verstande dat vooralsnog geen 
raadsinformatiebrief wordt verstuurd. Ten principale meent het college dat participatiebeleid een 
integraal thema is en dat het verkleinen van de afstand tussen inwoners en gemeente bijdraagt 
aan duurzame, sociale en economisch vitale stad, waarin het samenspel tussen verschillende 
gremia centraal staat. 
 

 
3. vdW | 50548530 − Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen Stiphout omgeving 't Aambeeld 

 
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. 

 
 
  



 

 

4. Ma | 50596108 − Raadsinformatiebrief: Voortgang opstellen nieuwe bestuursovereenkomst Bibliotheek 
Helmond-Peel 

 
Beslispunt 

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

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

 
 

5. Bm | 50629206 − Raadsinformatiebrief: Visie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 'Zorg voor veiligheid 
2025' 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Ma | 50425756 − Raadsinformatiebrief: Uitwerking motie 'Doorontwikkeling last mile oplossingen: 
volwaardig alternatief Bravoflex' 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

7. vdW | 50629336 − Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen inzake lobby en regionale 
samenwerkingsverbanden 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Do | 50605631 − Subsidievaststelling: LEVgroep project 'Verlengde Schooldag 2020' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het lager vaststellen van het subsidiebedrag voor de LEVgroep van het 

project Verlengde Schooldag 2020, namelijk op €153.631; 
2. In te stemmen met het voorstel om de niet ingezette middelen ter hoogte van €26.369 in te zetten 

voor uitvoering van vakantie activiteiten in 2021; 
3. In te stemmen met de beschikkingsbrief en deze te verzenden. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Er mag door de LEVgroep breder worden 
gekeken dan louter de basisscholen die momenteel deelnemen aan het project ‘Verlengde 
Schooldag 2020’. 

 
 

9. Ma | 50589808 − Subsidievaststelling: Helmond Marketing 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie aan Helmond Marketing voor de uitvoering van het Jaarplan 2020 met een bedrag van 

€116.098 lager vast te stellen op €319.442; 
2. Het bedrag van €116.098 terug te vorderen van Helmond Marketing; 
3. In te stemmen met de beschikkingsbrief gericht aan Helmond Marketing en deze te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

10. Ma | 50349840 − Financiële bijdrage Samenwerking BrabantStad Cultuur 2021-2022 

 
Beslispunten 

 
1. Een bijdrage van €35.000 per jaar voor de uitvoering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het' voor 

de 2021 en 2022 goed te keuren; 
2. De middelen hiervoor te dekken uit programma 5 – stimulering cultuur. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

11. vD | 50622651 − Nadere regels toegang en eigen bijdrage maatschappelijke opvang 

 
Beslispunt 

 
1. De 'Nadere regels toegang en eigen bijdrage maatschappelijke opvang Helmond 2021' vast te stellen 

en de publiceren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vdW | 50623259 − Privacy-overeenkomsten met en binnen GR Blink inzake AVG-wetgeving 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde hoofdovereenkomst (incl. bijlagen); 
2. Het verwerkingenregister van Blink (versie juni 2021) aan te nemen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Ma | 50617921 − Overeenkomst inzake beheer en onderhoud mountainbikeroute Bakels Bos met Visit 
Brabant en Brabant Water 

 
Beslispunten 

 
1. Bijgevoegde conceptovereenkomst ‘Beheer en onderhoud mountainbikeroute Bakels Bos’ met 

een looptijd van 5 jaar aangaan met Visit Brabant en Brabant Water; 
2. De eventuele kosten die hieruit voortvloeien, tot een bedrag van maximaal €1.000 per jaar, te dekken 

uit het leisure budget. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Ma | 50629568 − Opstarten programma 'FABULOS phase X' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de intentie om FABULOS phase X op te starten; 
2. In te stemmen met het uitwerken en in de markt wegzetten van een uitvraag voor een kwartiermaker 

ten behoeve van het programma FABULOS phase X. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. Ma | 50629850 − Samenwerkingsovereenkomst Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) 
centraal busstation Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Noord-Brabant en de 

gemeente Helmond over de ombouw en het beheer en onderhoud van de informatiedisplays op 
het centraal busstation in Helmond; 

2. In te stemmen met de totale kostenpost van €22.500; 
3. Dit bedrag te dekken uit de budget 'asset wegen algemeen'. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 


