
 
 
 
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 11-10-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Collegekamer 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 5 oktober 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. dV | 50738567 − Beslissing op bezwaar Senzer: Verlaging recht op bijstand inzake cliënt 2007001267 

 
Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen; 
2. Het besluit te herroepen; 
3. De bijstand over de maand april 2021 alsnog uit te betalen aan belanghebbende. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. dV | 50738692 − Beslissing op bezwaar Senzer: Bijstand naar de norm gehuwden inzake cliënt 4410695 

 
Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen; 
2. Het besluit te herroepen in die zin dat dat aan belanghebbenden bijstand op grond van de Participatiewet 

naar de norm gehuwden wordt toegekend over de periode 24 december 2020 tot en met 31 december 
2020 en over de periode 1 februari 2021 tot 11 februari 2021; 

3. De bijstand over deze perioden uit te betalen aan belanghebbenden; 
4. De aanvraag om een bijstandsuitkering per 19 november 2020 af te wijzen op grond van artikel 4:6 

Algemene wet bestuursrecht. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 
  



 

 

5. vdW | 50577640 − Antwoordbrieven inzake Stichting Avond Wieler Vierdaagse Stiphout en 
Carnavalsvereniging De Spurriezeiers 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het verzenden van de antwoordbrief aan de Stichting Avond Wieler Vierdaagse 

Stiphout en de raadsbeantwoordingsbrief aan Carnavalsvereniging De Spurriezeiers. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. vdW | 50243122 − Beantwoording raadsvragen 59 Mi Hellemonders: Bouwplan Aquamarijnstraat 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdW | 50742187 − Beantwoording raadsvragen 62 HH: Rapport Technoconsult over tuitjes-problematiek in 
Brandevoort 

 
Beslispunt 

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

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

 
8. vdW | 50577640 − Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 8 oktober 2021 inzake beantwoording raadsvragen 64 

CDA: Mogelijke bouwontwikkelingen Dorpsstraat 38 / Kloosterstraat 9-11 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 8 oktober 2021, inhoudende: in te stemmen met de 

beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. Ha | 50737777 − Raadsinformatiebrief: Evaluatie beleid zonnevelden en zonnedaken Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de evaluatie van het beleid zonnevelden 

en zonnedaken en deze toezenden aan gemeenteraad; 
2. In te stemmen met het delen van de proces informatie naar inwoners en andere stakeholders. 

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

 
10. vdW | 50727444 − Raadsinformatiebrief: Eerste evaluatie invoering Diftar bij de laagbouw 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad op 13 oktober na 

10.00 uur. 

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

 
  



 

 

11. vdW | 50740898 − Voorkeursoptie GFT-inzameling hoogbouw 
 
Beslispunten 

 
1. De volgende uitgangspunten en voorkeursvolgorde voor GFT-afval bij de hoogbouwcomplexen in de 

gemeente vast te stellen: 
a. de voorkeur gaat naar verzamelcontainers. Daar waar dat niet mogelijk is wordt gewerkt met Citybins 

/ Emmers; 
b. indien er ruimte is de voorziening te plaatsen op eigen terrein of inpandig in het complex; 
c. een inzamelfrequentie van 1x per week; 
d. de grootte van de voorziening af te laten hangen van het aantal aangesloten aansluitingen. 

2. Na besluitvorming over te gaan tot een het uitvoeren van een pilot bij verschillende typeringen hoogbouw; 
3. De investeringskosten ad €600.000 te dekken uit het krediet voor de invoering van Diftar. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Daarbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat bij 
bestaande / nieuwbouw hoogbouwcomplexen zoveel mogelijk maatwerk wordt toegepast (bv. 
inpandig of uitpandig plaatsen van rolcontainers of minicontainers, enz.) in overleg met bewoners 
en ontwikkelaars. 

 
 

12. vD | 50733883 − Aanwijzingsbesluit mw. M.C.P. Sleegers als ambtenaar burgerlijke stand 

 
Beslispunt 

 
1. Het aanwijzingsbesluit voor mevrouw M.C.P. Sleegers als Ambtenaar Burgerlijke Stand van de gemeente 

Helmond vast te stellen, conform bijlage 1. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vdW | 50739667 − Subsidieaanvraag: Stedelijk Gebied Eindhoven inzake Project Flexpool 

 
Beslispunten 

 
1. Met terugwerkende kracht in te stemmen met het projectplan Flexpool; 
2. Daarbij te besluiten dat de gemeente Eindhoven namens de gemeenten in het Stedelijk Gebied 

Eindhoven voor de Flexpool Wonen de subsidieaanvraag indient en 3 FTE werft; 
3. Met diezelfde terugwerkende kracht wethouder Van den Waardenburg te mandateren om de daartoe 

opgestelde samenwerkingsverklaring te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

14. vdB | 50680768 − Subsidieverlening: Perspectief op Werk (PoW) inzake projecten 'Toekomstbestendig en 
inclusief werken in de zorg' en 'Positionering WSP Helmond-De Peel' 

 
Beslispunten 

 
1. Subsidie te verlenen aan Senzer voor de periode van augustus 2021 tot en met december 2022 voor een 

bedrag van €129.675 (inclusief btw) op basis van het projectplan ‘Vraag en aanbod verbonden: 
toekomstbestendig en inclusief werken in de zorg’; 

2. Subsidie te verlenen aan Senzer voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met mei 2022 voor een 
bedrag van €118.900 (inclusief btw) op basis van het projectplan ‘Positionering WSP Helmond-De Peel in 
de arbeidsmarktregio’; 

3. Bovenstaande subsidies te dekken uit de middelen van Perspectief Op Werk, zoals opgenomen op de 
doe- agenda Perspectief Op Werk; 

4. De Helmondse gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de inhoud van het 
bijgevoegde projectplan; 

5. 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. 

 

 
  



 

 

15. vdW | 50741119 − Financiële aanvraag bijdrage op grond van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen 
2021 

 
Beslispunten 

 
1. Te besluiten op 28 oktober 2021 een aanvraag op grond van de Regeling Huisvesting 2021 bij het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in te dienen voor het project Varenschut. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. dV | 50740488 − Provinciaal Overleg Directeuren Sociale Werkvoorziening-Bedrijven Noord-Brabant: 
Deelname studiereis naar Denemarken 

 
Beslispunt 

 
1. Wethouder E. de Vries deel te laten nemen aan de studiereis van 20 t/m 22 oktober 2021 naar 

Denemarken ter verdieping in de werking van de Deense arbeidsmarkt; 
2. Voor deelname een bedrag van €1.000-€1.200 ter beschikking te stellen en dit te dekken uit het budget 

bestuurlijke samenwerking. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. Ha | 50632155 − Aanvaarding schenking borstbeeld Lucas Gassel 

 
Beslispunten 

 
1. De schenking van een bronzen buste van Lucas Gassel te aanvaarden; 
2. De kosten voor onderhoud en verzekering voor rekening te nemen en deze te dekken uit het regulier 

onderhoudsbudget voor kunst in de openbare ruimte en de cultuurbegroting. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
18. vdW | 50638238 − Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het treffen van de gewijzigde (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Metropoolregio Eindhoven; 
2. Het college-instemmingsbesluit en het toestemmingsbesluit van de raad op de gebruikelijke wijze te 

publiceren. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 


