
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 20-07-2021 

Aanvang 09:45 

Locatie Commissiekamer B 

 

 

OPENBARE AGENDA 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 juli 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 vast en deze wordt geactualiseerd. 

 
 

3. vdB | 50647427 − Aanwijzingsbesluit de heer M.P.G. Stevens als Buitengewoon Ambtenaar 
Burgerlijke Stand (Babs) 

 
Beslispunt 

 
1. Het aanwijzingsbesluit voor de heer M.P.G. Stevens als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand 

van de gemeente Helmond vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
4. dV | 50646244 − Coronacrisis: 2e beleidswijziging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de 2e wijziging beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

TONK 2021 gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. vD | 50626613 − Coronacrisis: Afwijzing omzetderving en compensatie meerkosten zorgaanbieder ORO 

 
Beslispunten 

 
1. Het verzoek van ORO betreffende omzetderving door corona voor tweede halfjaar van 2020 en 

een compensatie van de meerkosten door corona voor 2020, af te wijzen; 
2. Hiertoe bijgevoegde beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 



 

 

6. Bm | 50579702 − Beantwoording raadsvragen 39 D66: Coffeeshopbeleid 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

7. dV | 50650704 − Beantwoording raadsvragen 42 PvdA: Bijstandsuitkering 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Ha | 50632792 − Beantwoording raadsvragen 43 GL: PFAS 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. Do | 50630900 − Beantwoording raadsvragen 45 50PLUS: Vaccinatieperikelen 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

10. Do | 50649504 − Beantwoording raadsvragen 46 GL: Herijking subsidiestelsel en 
raadsinformatiebrief Subsidiekader 2022 

 
Beslispunten 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. Do | 50632715 − Raadsinformatiebrief: Gezinshuizen 

 
Beslispunt 

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

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

  



 

 

12. dV | 50639088 − Raadsinformatiebrief: Doelgroeponderzoek Super Sociaal 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoeksrapport te weten: verruimen 

openingstijden, creëren van een afgeschermde plek binnen de winkel, verruimen van het (vers-) 
assortimenten en verbeteren van de voorlichting over de voorzieningen minima en samenwerking 
tussen de verschillende instanties en deze op te nemen in het reguliere subsidietraject Versterken 
Lokale Netwerken (VLN) 2022; 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Do | 50640529 − Raadsinformatiebrief: Resultaten Actieplan VN-verdrag 2020-2021 

 
Beslispunten 

 
1. De raad te informeren over de voortgang van het Actieplan VN-verdrag 2020-2021 door middel 

van bijgevoegde Raadsinformatiebrief en voortgangsrapportage; 
2. De Adviesraad Sociaal Domein informeren over de voortgang door hen de voortgangsrapportage te 

doen toekomen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Do | 50640140 − Raadsinformatiebrief: Jaarverslag Bestrijding schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten 2019-2020 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. vdB | 50604524 − Privatisering Automotive Campus 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het concept van de koopovereenkomst, onder voorbehoud van goedkeuring door 

de ontwikkelcombinatie; 
2. Het voornemen om de Automotive Campus te privatiseren voor te leggen aan de gemeenteraad, 

waarbij de raad in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen te uiten (conform art. 
169 Gemeentewet), middels bijgevoegd commissie- en raadsvoorstel; 

3. De onttrekking uit de volgende reserves voor te leggen aan de gemeenteraad middels 
bijgevoegd commissie- en raadsvoorstel, inhoudende: 

a. de gewijzigde inzet van de reserve Hightech Automotive en het restant van de reserve aan te 
wenden ter dekking van de privatisering en dit te verwerken in de 2e Berap; 

b. het eenmalige tekort van €1.034 miljoen administratief te verwerken in de jaarrekening 2021 en te 
dekken uit de reserve grondbedrijf. 

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

 
  



 

 

16. Bm | 50650406 − Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2022 

 
Beslispunten 

 
1. Het voornemen uit te spreken om in te stemmen met het treffen van een gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost volgens bijgevoegde concept-
regeling; 

2. Aan de raad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van de 
(technisch) gewijzigde gemeenschappelijke regeling, middels bijgevoegd commissie- en 
raadsvoorstel; 

3. Na toestemming van gemeenteraad definitief besluit nemen tot het treffen van een gewijzigde 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en dat besluit vervolgens toezenden 
naar het dagelijks bestuur van de VRBZO. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. vdW | 50638238 − Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE 

 
Beslispunt 

 
1. Het voornemen uit te spreken om in te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven, onder voorbehoud van toestemming van 
de gemeenteraad; 

2. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdB | 50623252 − Samenwerkingsovereenkomst MRE inzake project 'Omscholingsaanpak Brainport 
Regio' 

 
Beslispunt 

 
1. Namens de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel als centrumgemeente in te stemmen met het aangaan 

van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met Brainport Development en gemeente Eindhoven 
(namens arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant) voor het project “Omscholingsaanpak” voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 en deze te laten ondertekenen door de burgemeester. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. vdB | 50618733 − Ontwikkelplan en begroting 2021 Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Helmond-De Peel 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het ontwikkelplan en begroting 2021 voor het Regionaal Mobiliteitsteam Helmond-

De Peel en deze documenten namens het college te laten ondertekenen door wethouder Van de 
Brug. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

20. vdB | 50632236 − Programmering nieuwe werklocaties en financieel arrangement SGE 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de ‘Programmering nieuwe werklocaties en financieel arrangement SGE 2021’; 
2. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad 

ter besluitvorming op 28 september 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

21. vdW | 50627147 − Vaststelling bestemmingsplan: Stiphout - Herziening Geeneind 10 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan “Stiphout - Herz. Geeneind 10“; 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan "Stiphout - Herz. Geeneind 10“ ongewijzigd 

vast te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

22. vdW | 50636576 − Vaststelling bestemmingsplan: Brandevoort Oost - Geldropse Ventweg 20 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan Brandevoort Oost - Geldropse Ventweg 20 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan Brandevoort Oost - Geldropse Ventweg 20 

ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. vdW | 50643683 − Vaststelling bestemmingsplan: Centrum III 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan 'Centrum III'; 

In te stemmen met de bij het bestemmingsplan behorende nota van zienswijzen; 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Centrum III' gewijzigd vast te stellen conform 

bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

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

 
24. Ha | 50265989 − Actualisatie Parkeerbeleid 

 
Beslispunten 

 
1. Het rapport 'Actualisatie parkeerbeleid' vast te stellen en daarmee te kiezen voor het scenario 'Adaptief'; 
2. In te stemmen met het bijgaande commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar 

de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

25. Ha | 50244458 − Subsidieverlening: Project 'Gluren bij de buren editie 2021' 

 
Beslispunten 

 
1. Een subsidie van €8.000 te verlenen voor 'Gluren bij de buren editie 2021'; 
2. Dit bedrag te dekken uit het budget voor culturele initiatieven; 
3. De conceptbeschikking vast te stellen; 

De subsidieaanvragen voor 2022 en volgende jaren mee te laten lopen in het subsidieprogramma 
Versterken Lokale Netwerken. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

26. Do | 50650453 − Subsidieverlening: Stichting TEJO Deurne inzake pilot 'Inloophuis' 

 
Beslispunten 

 
1. Stichting TEJO Deurne een subsidie toe te kennen van €8.250 voor drie jaar voor de pilot 

Inloophuis TEJO Deurne; 
2. Dit te dekken uit het beschikbare budget uit het programma 'Perspectief voor jeugd'. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 



 

 

 
27. Ha | 50640168 − Aanvullende subsidieverlening: Helmond Marketing 2021 

 
Beslispunten 

 
1. De aanvullende subsidie aan Helmond Marketing voor de (verdere) uitvoering van het Jaarplan 2021 

met een bedrag van €116.098 toe te kennen; 
2. In te stemmen met de beschikkingsbrief gericht aan Helmond Marketing en deze te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

28. vD | 50638897 − Financiële garantstelling Tegemoetkoming Verhuurders Sportverenigingen (TVS-
regeling) voor zwembadexploitant Laco Q2 2020 
 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met conceptbrief aan zwembadexploitant Laco, inhoudende dat de gemeente garant 

staat voor dekking terugbetaling huur aan alle huurders van Laco; 
2. Indien garantstelling van toepassing is deze te dekken uit het flexibel budget sport. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

29. Bm | 50640865 − Financiële ondersteuning Indië Herdenking 

 
Beslispunten 

 
1. De organisatie van Indië Herdenking blijvend te ondersteunen en dit vast te leggen; 
2. Dit te doen door jaarlijks €2.500 te financieren aan de werkgroep 'Indië Herdenking'; 
3. De financiële ondersteuning te dekken uit het budget representatie - evenementen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

30. Ha | 50638160 − Financiële investering zelfservice fietsen- en scooterstalling station 

 
Beslispunten 

 
1. Verhogen van de investering voor de ZSF stalling en de scooterstalling van €410.000 naar 

€447.000 (excl. btw); 
2. De hogere kapitaallasten (1e jaar circa €1.200), als gevolg van de hogere investeringskosten, 

opvangen binnen het kapitaallastenplafond; 
3. De niet te realiseren besparing van €155.000 bijdrage aan de NS in 2021 te dekken uit de 

verwachte meeropbrengst NHA fiscale parkeercontrole; 
4. De financiële consequenties van dit voorstel, zoals genoemd onder de beslispunten 1, 2 en 3 te 

verwerken in de 2e Berap 2021; 
5. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan de manager Inrichting & Beheer Openbare 

Ruimte (IBOR) om de overeenkomst met NS namens de gemeente Helmond te ondertekenen. 

 
Besluit: in het voorstel moet nadrukkelijker ingegaan worden op de sociale veiligheidsfunctie van 
de zelfservicestalling. De portefeuillehouder zal het gesprek aangaan met de NS om zo het 
verzoekt tot uitstel bespreekbaar te maken, zodat de voorgaande component nog kan worden 
uitgezocht. Indien geen mogelijkheid bestaat om de fatale termijn te verleggen, stemt het college 
alsnog in met het voorstel. 

 
 

31. vdB | 50638070 − Wijziging juridische structuur Innovatiehuis De Peel 

 
Beslispunten 

 
1. Nadrukkelijk kennis te nemen van het oprichten van ‘Stichting Innovatiehuis De Peel’ middels 

bijgevoegde oprichtingsakte; 
2. In te stemmen met bijgevoegd ‘Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis De 

Peel 2017-2023’. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 



 

 

 
 

32. Ha | 50506571 − Toekomstige organisatievorm Theater Het Speelhuis en De Cacaofabriek 
 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel ‘Toekomst theater Het Speelhuis en De 

Cacaofabriek’ en dit voor besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: het college geeft nadrukkelijk te kennen zich het recht voor te houden randvoorwaarden te 
stellen aan de invulling van de horeca. Daarbij is en blijft het uitgangspunt dat de horecafaciliteit 
steevast complementair moet zijn aan de primaire theaterfunctie van Het Speelhuis. Met inbegrip 
van die randvoorwaarde, stemt het college in met het voorstel. 
 

 
33. Bm | 50544474 − Opvolging quickscan veiligheidsaanpak 'Verder bouwen aan een leefbaar en veilig 

Helmond' 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de definitieve uitwerking ‘Verder bouwen aan een leefbaar en veilig Helmond’ en 

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
2. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad, 

voor behandeling in de adviescommissie op 14 september 2021 en de raadsvergadering op 28 
september 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

34. Bm | 50637335 − Projectvoorstel inzake onderzoek vervolgenquête vuurwerk 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het projectvoorstel voor het onderzoek naar vuurwerk. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

35. vD | 50577956 − Sport- en beweegnota Helmond 2021-2030 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde Sport- en beweegnota 2021-2030; 
2. De Sport- en beweegnota 2021-2030 voor te leggen aan de opiniecommissie van 7 september 

2021 middels bijgevoegd commissievoorstel. 

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

 
 

36. vdB | 50639572 − Toetreding BrabantRing B.V. en wensen en bedenkingenprocedure 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot aankoop van aandelen (5,2% van het aandelenbestand voor 

een bedrag van maximaal €120.000) in de nieuw op te richten BrabantRing B.V. en de hiermee 
samenhangende rentekosten te dekken uit middelen van Digitale Stad (programma 13); 

2. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

37. dV | 50609162 − Uitvoeringsagenda Brabantse Peel met aanvraag impulsgelden 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda Brabantse Peel; 
2. In te stemmen met de verdeelsleutel van de gelden die voortkomen uit de aanvraag 

Impulsfinanciering (bijlage 3); 
3. In te stemmen met de aanvraag voor de impulsfinanciering voor het jaar 2021 voor een bedrag van 

€1.293.393,49 namens de werkregio Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel; 
4. De wethouder Sociale zaken, Armoedebeleid en Stedelijk Beheer te machtigen om namens de 

gemeente Helmond de aanvraag te ondertekenen; 
5. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

38. Bm | 50626719 − Hernieuwde samenwerking Muziekgebouw Eindhoven 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met een hernieuwde samenwerking voor seizoen 2021-2022 met het 

Muziekgebouw Eindhoven; 
2. In te stemmen met de verbonden kosten van €11.150 (éénmalig); 
3. In te stemmen met het dekken van de kosten op het budget van Representatie (evenementen). 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
39. Do | 50648531 − Regionale uitvoering volwasseneneducatie inzake Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

(WEB) 

 
Beslispunten 

 
1. Het regionaal plan van aanpak laaggeletterdheid vast te stellen; 
2. De overeenkomst met het ROC ter AA vast te stellen; 
3. De samenwerkingsafspraken met Stichting Lezen en Schrijven vast te stellen en door de heer 

R. Hoffmann namens de gemeente Helmond te laten ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

40. Do | 50638035 − Uitvoeringsbesluit bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs 
Helmond 2021 en Klokurenvergoedingen 2021-2022 
 
Beslispunten 

 
1. Het Uitvoeringsbesluit bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs Helmond 2021 vaststellen; 
2. Het Uitvoeringsbesluit bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs Helmond 2020 intrekken; 
3. In te stemmen met het maximale bedrag van €222.559 voor de klokurenvergoeding 

bewegingsonderwijs 2021-2022 en daartoe de beschikkingsbrief te verzenden; 
4. Het bedrag te dekken uit de middelen uit Programma 4 Huisvesting Onderwijs. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

41. Do | 50637598 − Spoedaanvraag herstel constructiefout dak Wilhelminaschool 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het goedkeuren van de spoedprocedure voor het herstel van de constructiefout aan 

het dak bij De Wilhelminaschool aan de Bachlaan 9; 
2. Voor dit herstel een bedrag beschikbaar te stellen van €104.784,55 (incl. btw) en dit ten laste te 

brengen van programma 4 HP 410 huisvesting onderwijs onderdeel huisvesting basisonderwijs 
Wilhelminaschool. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 



 

 

42. Do | 50649029 − Huurovereenkomst eerste 52 tijdelijke woningen op Brainport Smart District 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de verhuur van grond aan mHome voor een periode van 15 jaar onder de 

voorwaarden zoals bepaald in de huurovereenkomst en als bijlage aangehecht; 
2. In te stemmen met het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal onder de voorwaarden 

zoals bepaald in de huurovereenkomst; 
3. De bijgevoegde huurovereenkomst door de burgemeester namens de gemeente Helmond te 

laten ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 


