
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 14-09-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Pleinzaal (Het Speelhuis) 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 7 september 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. Bm | 50685270 ─ Verrekening neveninkomsten collegeleden 2020 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de adviezen per individueel collegelid in het kader van de 

verrekenplicht neveninkomsten van collegeleden voor 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Ha | 50607244 ─ Raadsinformatiebrief: Uitbreiding burgermeetpunten luchtkwaliteit 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met nieuwe initiatieven voor wijkgerichte burgermeetpunten luchtkwaliteit onder 

de voorwaarde dat er voldoende draagvlak in de wijk aanwezig is; 

2. De gemeenteraad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

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

 
5. vdB | 50650300 ─ Raadsinformatiebrief: Economische Agenda De Peel 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de actualisatie van de Economische Agenda de Peel 

en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

6. Ha | 50703360 ─ Raadsantwoordbrief Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond inzake 

voorgestelde horecaconstructie 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief en deze door te geleiden aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
7. vdB | 50587579 ─ Subsidieverlening: Onderwijslijnen Food Tech Brainport en uitvoering van 

verbreding en verdieping onderwijsprogramma 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van verlenging van de subsidieperiode van de eerste onderwijssubsidie 

tot en met februari 2022; 

2. In te stemmen met het toekennen van een overbruggingssubsidie ter hoogte van €141.600 ten 

behoeve van de uitvoer van het onderwijsprogramma (verbreding en verdieping) met 4 

onderwijsinstellingen voor de eerst volgende 2 leerjaren (september ’21 tot augustus ’23), conform 

bijgaande beschikking; 

3. Deze nieuwe aanvraag te dekken uit de Werkgelegenheidsimpuls; 

4. In te stemmen met het verlenen van een mandaat aan wethouder C. Dortmans en/of wethouder S. 

van de Brug om de tussentijdse voorschotten op basis van de tussentijdsrapportages betaalbaar te 

stellen. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
8. Do | 50691157 ─ Subsidieverlening: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant inzake project ‘Geweld hoort nergens 

thuis’ 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van de subsidie ter hoogte van €62.750,00 aan Veilig Thuis Zuidoost- 

Brabant ten behoeve van de uitvoering van het project ‘Seksueel geweld en uitbuiting tegen 

minderjarigen (12-16 jaar)’ middels bijgevoegde subsidiebeschikking; 

2. Deze middelen bij wijze van voorschot te financieren vanuit de reeds ontvangen middelen 

projectenpool ‘Geweld hoort nergens thuis’, beheerd onder de DUVO-middelen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. dV | 50599658 ─ Subsidievaststelling: LEVgroep inzake statushouders en stadsleerbedrijf 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie 'statushouders buiten taakstelling' afwijkend vast te stellen en €33.520 terug te vorderen; 
2. De subsidie 'voorzetten en optimaliseren Stadsleerbedrijf 2019' afwijkend vast te stellen en €35.810 

terug te vorderen; 

De subsidie 'Stadsleerbedrijf 2020' vast stellen en tegelijk aanvullend subsidie te verlenen van €57.953. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vdW | 50708300 ─ Financiële bijdrage inzake ondersteuning secretariaat Leefbaarheidsfonds Eindhoven 
Airport 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het financieren van het secretariaat voor het Leefbaarheidsfonds Eindhoven voor 

een bedrag van €1.110 per jaar en betrekking hebbend op de periode van 2021 tot en met 2025. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 



 

 

 
11. vdW | 50683976 ─ Verkoop en zienswijze Bakelsedijk 6 door Stichting Woonpartners 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met verkoop en bijgevoegde zienswijzebrief, onder de voorwaarde dat het 

huidig bestemmingsplan wordt gerespecteerd. 

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

 
12. vdW | 50655056 ─ Prestatieafspraken 2022: Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 

 
Beslispunten 

 
1. Het voor kennisgeving aannemen van het bod voor 2022 van de zes woningcorporaties (incl. Mooiland 

en Trudo); 

2. Daarbij in te stemmen met de beantwoording van de brieven van Mooiland en Trudo; 
3. In te stemmen met de procedure rond het opstellen van de prestatieafspraken 2022; 

In te stemmen met de gemeentelijke inbreng voor het overleg over de prestatieafspraken 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
13. vdB | 50683013 ─ 3e wijziging Legesverordening Helmond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. De derde wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Helmond 2021 vast te 

stellen, overeenkomstig bijgaand concept wijzigingsbesluit; 

2. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vD | 50708031 ─ Gunning Sociale Teams 2022 aan Sterker Sociaal, Bijzonder Jeugdwerk en Vincent 

van Gogh en beantwoording raadsvragen 54 BachPlus 

 
Beslispunten 

 
1. De opdracht Sociale Teams 2022 definitief te gunnen aan de coalitie van Sterker sociaal werk, 

Bijzonder Jeugdwerk en Vincent van Gogh; 

2. De raad te informeren over de gunning van de sociale teams middels bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
3. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie Bach en deze 

door te geleiden naar de raad. 

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

 


