Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst
Datum
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Locatie

08-02-2022
09:30
Commissiekamer B

OPENBARE AGENDA

1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 1 februari 2022
Voorstel
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.

vdB | 50873066 - Raadsinformatiebrief: BDO Benchmark Nederlandse Gemeenten 2022
Voorstel
1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze met bijbehorende bijlagen te verzenden
naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

4.

Ha | 50858645 - Raadsinformatiebrief: Evaluatie TwynstraGudde inzake zonnevelden en zonnedaken
Voorstel
1. In te stemmen met de beschreven uitvoering van de adviezen uit de evaluatie rapportage zonnevelden en
zonnedaken van TwynstraGudde en wanneer noodzakelijk op basis hiervan artikelen in het beleid
aanpassen;
2. In te stemmen met de toegevoegde Raadsinformatiebrief en deze toezenden aan gemeenteraad;
3. In te stemmen met het vrijgeven van de evaluatie rapportage van TwynstraGudde met bijbehorende
kernboodschap vanuit de raadsinformatie brief op www.helmond.nl/zonneveld.
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel.

5.

vdW | 50726243 - Raadsinformatiebrief: Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Voorstel
1. De hoofdlijn van het Verstedelijkingsakkoord te omarmen;
2. Het afsprakendeel van het Verstedelijkingsakkoord te concretiseren op basis van de hoofdlijn;
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel.

6.

Do | 50880512 - Raadsbeantwoordingsbrief: Selfstorage Brainport Smart District
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsbeantwoordingsbrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

7.

dV | 50880219 - Beantwoording raadsvragen 01 50Plus: Inrichting markt op zaterdag
Voorstel
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

8.

Do | 50878528 - Bestuurlijke reactie Adviesraad Sociaal Domein inzake Stadsplan Basisvaardigheden
Voorstel
1. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein;
2. De reactie na vaststelling per ommegaande te verzenden aan de Adviesraad Sociaal Domein en de
Adviescommissie Inwoners.
Besluit: conform voorstel.

9.

Do | 50862849 - Aanschaf mobiele Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) voor Mierlo-Hout
Voorstel
1. De aanschaf, het transport en de installatie van een mobiele Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) voor
Mierlo- Hout voor een bedrag van €20.000;
2. Het aanwijzen van de meest geschikte locatie in Mierlo-Hout (bij de skatebaan, nabij voetbalvelden);
3. Het geven van de opdracht aan LEVgroep en Bijzonder Jeugdwerk (BJ) om de invulling van de JOP en
de communicatie met de buurt nader uit te werken;
4. Het dekken van het bedrag voor de aanschaf van de mobiele hangplek uit het budget 'Jeugdvriendelijke
Stad' en de verplaatsingskosten te dekken uit ‘Stedelijke Vernieuwing’.
Besluit: conform voorstel.

10.

vdB | 50859260 - Geactualiseerde uitgangspunten Bouwgronden In Exploitatie (BIE) 2021
Voorstel
1. De uitgangspunten die zullen gelden voor de gemeentelijke grondexploitaties met als prijspeildatum 1
januari 2022 en verder, vast te stellen.
Besluit: conform voorstel.

11.

Do | 50869535 - Governancestructuur regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in
Zuidoost- Brabant
Voorstel
1. Steun uit te spreken om de aansturing van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in
Zuidoost-Brabant te organiseren door:
a. De bestaande stuurgroep ‘Geweld hoort nergens thuis’ door te ontwikkelen naar een stuurgroep
‘huiselijk geweld en kindermishandeling’, met vaste afvaardiging vanuit de centrumgemeenten,
regiogemeenten en partners uit het zorg en veiligheidsdomein;
b. Een ambtelijk expertteam in te richten met structurele capaciteit vanuit de gemeenten, partners uit
het zorg en veiligheidsdomein en ervaringsdeskundigen dat voorstellen voorbereidt;
c. Gebruik te maken van de bestaande structuur van het Zorg en Veiligheidshuis om voorstellen
positief te bekrachtigen in de situaties dat besluitvorming door de 21 gemeenten of overige gremia
nodig is (zie bijlage 1).
2. In te stemmen met een financiële bijdrage van €13.500 voor het werkbudget en dit bedrag te dekken uit
de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (DUVO);
3. Wethouder Dortmans namens het college de lokale samenwerkingsovereenkomst ‘Complexe Casuïstiek
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ te laten ondertekenen (bijlage 2).
Besluit: conform voorstel.

12.

Do | 50871438 - Subsidieverlening: Voor- en vroegschoolse peuteropvang KAAT en Arthis 2022 en
verlening van verscherpt toezicht
Voorstel
1. Een subsidie te verlenen aan KAAT kinderopvang ter hoogte van €152.236,80 en aan Arthis
kinderopvang ter hoogte van €31.238,40, conform bijgevoegde beschikkingen;
2. Het verscherpt toezicht bij zowel KAAT kinderopvang als Arthis kinderopvang nog voor heel 2022 te
verlengen.
Besluit: conform voorstel.

13.

Do | 50870571 - Multifunctionele Wijkaccommodatie (MFA) Rijpelberg
Voorstel
1. In te stemmen met de voorgestelde procesaanpak voor de ontwikkeling van MFA Rijpelberg;
2. In te stemmen met een tijdelijke overschrijding van het budget voor de ontwikkeling van MFA Rijpelberg
tot maximaal €75.000, vooruitlopend op de vaststelling van de resultaatbestemming bij de jaarrekening
voor dit onderdeel.
Besluit: conform voorstel.

