Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst
Datum
Aanvang
Locatie

22-02-2022
09:30
Commissiekamer B

OPENBARE AGENDA

1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 15 februari 2022
Voorstel
1. De besluitenlijst vaststellen.
Besluit: het college geeft te kennen bij punt 12 dat, in afwijking van het eerdere besluit, het
handteren van een overgangsmaand i.r.t. het aanbieden van een extra doos bij de eerste lediging
van het nieuwe regiem, alsnog mogelijk moet zijn. Met inbegrip van die wijziging, 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.

3.

vdW | 50540800 - Beslissing op bezwaar: Handhaving bestemmingsplan Stiphout-Zuid (1.2021.0070.001)
Voorstel
1. In te stemmen met het verzenden van de brief 'Beslissing op bezwaarschrift';
2. In te stemmen met het advies om geen overeenkomst te sluiten ten einde de dwangsom en lopende
alsmede toekomstige procedures te laten vallen.
Besluit: met inbegrip van de aanpassing in de ondertekening, stemt het college in met het
voorstel.

4.

Bm | 50893577 - Benoeming stembureauleden Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voorstel
1. In te stemmen met de benoeming van de stembureauleden conform bijlage 1, 2, 3 en 4;
2. De teammanager burgerzaken te belasten met het aanbrengen van personele aanvullingen/wijzigingen;
3. Een uitzondering te maken op het quarantaineadvies voor stembureauleden.
Besluit: conform voorstel.

5.

vdW | 50897845 - Benoeming mevrouw L. Ploeg tot lid Adviescommissie Wonen
Voorstel
1. Mevrouw L. Ploeg met terugwerkende kracht per ingang van 1 december 2021 te benoemen als lid van
de Adviescommissie Wonen namens de Helmondse Welzijnsinstellingen.
Besluit: conform voorstel.

6.

vdW | 50898796 - Overdrachtsdocument en jaarverslag BrabantStad
Voorstel
1. Het overdrachtsdocument BrabantStad en bijlage vast te stellen;
2. Het overdrachtsdocument met bijlage en het jaarverslag 2021 met bijgaande raadsinformatiebrief
na 8 maart 2022 ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

7.

vdW | 50894280 - Beantwoording raadsvragen 2 VVD: Nieuwe welstandscommissie in Brandevoort
Voorstel
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

8.

Ha | 50897269 - Raadsinformatiebrief: Motie 'Groene Pluim'
Voorstel
1. In te stemmen met het plan van aanpak;
In te stemmen met de financiële bijdrage van €5.000 (excl. btw) ten behoeve van de uitvoering van de
Groene Pluim en deze dekken vanuit het de reeds gereserveerde middelen binnen het programma
Duurzame Gezonde Stad;
Daartoe de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

9.

Bm | 50773803 - Raadsinformatiebrief: Update noodopvang jonge vluchtelingen in Helmond
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: met inbegrip van een redactionele toevoeging in de raadsinformatiebrief, stemt het
college in met het voorstel.

10.

vdW / vdB | 50577640 - Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen in Stiphout
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

11.

vdW | 50680958 - Raadsinformatiebrief: Opkoopbeschermingswet
Voorstel
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.

12.

dV | 50885043 - Verlenging dienstverleningsovereenkomst en mandaatwijziging schuldhulp aan
ondernemers
Voorstel
1. In te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor heroriëntatie en
schuldhulp aan ondernemers waarin een verlenging is opgenomen;
2. In te stemmen met de uitbreiding van het mandaat 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' aan Senzer
voor de heroriëntatie en schuldhulp aan de (ex-)partners van ondernemers, dit met ingang van 1 maart
2022.
Besluit: conform voorstel.

13.

dV | 50466429 - Vervanging pollerpalen door camerahandhaving in Centrum en Veste Brandevoort
Voorstel
1. De pollerpalen in het Centrum en Brandevoort de Veste te vervangen door camerahandhaving, op
voorwaarde dat de lokale driehoek hiermee instemt;
2. De 'Beleidsregels ontheffingen en geslotenverklaring voetgangerszones Helmond 2022' vast te stellen;
3. Het Plan van Aanpak voor Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) camerahandhaving
centrum en De Plaetse Helmond 2022 vast te stellen;
4. De opvolging van het handhaafproces van de camerahandhaving te beleggen bij de afdeling Veiligheid &
Naleving en hiervoor 0.5 fte toe te voegen aan de afdeling voor de toegenomen taken;
5. De bijgevoegde Data Protection Impact Assessment (DPIA) over de invoering van de Automatic Number
Plate Recognition (ANPR) camera's vast te stellen en de maatregelen die hieruit voortkomen op te
nemen in het nog op te stellen aanbestedingsdocument;
6. Het verkeersbesluit Centrum Helmond 2022 vast te stellen;
7. De initiële kosten ad. €164.000 te dekken uit het krediet van de programmabegroting;
8. De raad voor te stellen de geraamde jaarlijkse kosten ad. €62.500 via de 1 e Berap 2022 over te hevelen
naar programma 1: Veiligheid.
Besluit: conform voorstel.

14.

vdW | 50783640 - Vrijgave tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Suytkade I - Hoek Taftstraat Fluweelstraat
Voorstel
1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een milieueffectrapportage niet
vereist is voor het bestemmingsplan Suytkade I - Hoek Taftstraat - Fluweelstraat;
2. De bijgevoegde "aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Suytkade I – Hoek Taftstraat Fluweelstraat, datum 14 oktober 2021 van Bureau Verkuylen, vast te stellen;
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer, Lidl Nederland GmbH, vast te stellen
en te laten versturen;
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Suytkade I - Hoek Taftstraat - Fluweelstraat;
5. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging.
Besluit: conform voorstel.

15.

vdW | 50245750 - Anterieure exploitatieovereenkomst Lidl Tafstraat Suytkade
Voorstel
1. De door de exploitant gewenste planologische medewerking verlenen voor het inpandig vergroten van
zijn supermarkt, het verplaatsen en uitbouwen van de entree en het aanleggen van een tweede
parkeerplaats;
2. Het op de exploitant verhalen van de kosten in verband met deze planologische medewerking;
3. In te stemmen met bijgevoegde anterieure exploitatieovereenkomst.
Besluit: conform voorstel.

16.

vdW | 50894182 - Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Wijziging
Luchthavenbesluit Eindhoven
Voorstel
1. In te stemmen met de zienswijze NRD Milieueffectrapportage Wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven;
2. De gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven machtigen om de zienswijze namens het college
van B&W van de gemeente Helmond te ondertekenen.
Besluit: conform voorstel.

17.

Do / Ha | 50868083 - Uitwerking educatief programma ‘de Klimaatjes’, de musical en boekenreeks
Voorstel
1. Aan Create Studios de opdracht te verstrekken voor het realiseren van een educatief programma voor
de onderbouw (groep 1 en 2) van alle basisscholen in Helmond, gericht op bewustwording rondom
duurzaamheid, klimaat en de Global Goals, voor een totaalbedrag van €22.500;
2. De coördinatie en organisatie neer te leggen bij CultuurContact;
3. Dit project gezamenlijk te dekken uit de budgetten van de Global Goals, Impuls Duurzaamheid &
Cultuur.
Besluit: conform voorstel.

18.

vdB | 50867838 - Subsidievaststellingen: Samenwerkingsverband Helmond-Peelland inzake extra
baankansen voor kwetsbare jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in
schooljaar
Voorstel
1. De subsidie van €111.015 aan het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO, t.b.v. het project ‘het
combineren van onderwijs en arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren’, vast te stellen;
2. a. De subsidie van €79.800 aan het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO, t.b.v. het plan
“Impuls Baankansen”, vast te stellen;
b. Af te wijken van de verplichting om een goedkeurende controleverklaring te overleggen;
3. De subsidie van €675.000 aan het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO, t.b.v. het
bestedingsvoorstel ESF Actieve Inclusie eerste tranche, vast te stellen;
4. a. De subsidie van €79.800 aan het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO, t.b.v. het bij het
Ministerie van SZW ingediende en gehonoreerde projectvoorstel ESF pro/vso extra tranche, vast te
stellen onder voorbehoud van gelijkluidende vaststelling door het Rijk;
b. Af te wijken van de verplichting om een goedkeurende controleverklaring te overleggen;
c. Programmamanager Rene Joosten mandaat te verlenen om bijgevoegde vaststellingsbeschikking te
ondertekenen en te versturen nadat de subsidie is vastgesteld door het Rijk;
5. Bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen ten aanzien van beslispunt 1 t/m 3 te versturen naar het
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO.
Besluit: conform voorstel.

19.

vD | 50862278 - Subsidieafwijzing: Stichting Helmondse Sporthelden
Voorstel
1. Het verzoek van de Stichting Helmondse Sporthelden om coronasteun dan wel een andere wijze van
financiële compensatie af te wijzen.
Besluit: conform voorstel.

20.

Ha | 50873149 - Subsidieverlening 2022 en vaststelling 2021: Energiehuis Slim Wonen
Voorstel
1. Een subsidie van €75.000 te verlenen aan de stichting Energiehuis Slim Wonen voor de
exploitatiekosten van het jaar 2022, conform de afspraken in het Coalitieakkoord 2018-2022;
2. Op basis van de hardheidsclausule de verplichting van een goedkeurende controleverklaring voor 2022
te laten vervallen;
3. De jaarlijkse exploitatiesubsidie voor het Energiehuis voor 2021 vast te stellen op €75.000;
4. Daartoe de subsidiebeschikkingsbrief voor 2022 en de vaststellingsbeschikkingsbrief voor 2021 te
verzenden;
5. De subsidie 2022 te dekken uit het daarvoor bestemde exploitatiebudget, programma 12.
Besluit: conform voorstel.

