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OPENBARE AGENDA

1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 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.

Ha | 50890104 - Subsidieverlening: Routegebonden projecten 2022 (deel 1)
Voorstel
1. Het Bestedingsplan routegebonden projecten 2022 (januari) van de Bereikbaarheidsagenda ZuidoostBrabant vast te stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
en Innovatie van 02 december 2021;
2. De aanvragers subsidie te verlenen voor een bedrag van €2.414.966,00 voor de volgende
routegebonden projecten middels de bijgevoegde beschikkingen:
a. 030d SFR Deurne-Eindhoven, deel Nuenen/Eindhoven (030c en 030d)
b. 011n Bundelroutes: planstudie Nuenen incl. nadere afweging oostelijke randweg en N270
c. 013a HOV Eindhoven-Geldrop
d. 018a Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop;
3. Deze subsidies te dekken uit €55,75 miljoen regionale subsidie inzake “Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost
Brabant” van de provincie Noord-Brabant.
Besluit: conform voorstel.

4.

Ha | 50825067 - Subsidieverlening: Regiobrede projecten 2022 (deel 1)
Voorstel
1. Het bestedingsplan Regiobrede projecten 2022 (januari) van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost
Brabant vast te stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
en Innovatie van 02 december 2021 en daartoe subsidie te verlenen voor een bedrag van €379.227,00
voor het regiobrede project 901 Brainport Bereikbaar (organisatie 2022) middels bijgevoegde
beschikkingsbrief;
2. Deze subsidie te dekken uit de €55,75 miljoen regionale subsidie inzake “Bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost Brabant” van de provincie Noord-Brabant (50%) en de (te ontvangen) co-financieringsbijdragen
van de 21 regiogemeenten (50%).
Besluit: conform voorstel.

5.

vdB | 50863663 - Subsidieverlening: Innovatiehuis De Peel
Voorstel
1. De Stichting Innovatiehuis De Peel een incidentele subsidie toe te kennen voor het kalenderjaar 2022
van €78.000 voor de aangevraagde activiteiten.
Besluit: conform voorstel.

6.

Ha | 50914229 - Subsidieverlening: Basisevenement Buitencarnaval voor Stichting Keiebijters
Voorstel
1. Een subsidie van €15.000 te verlenen voor het basisevenement Buitencarnaval Helmond Centrum;
2. Een beroep te doen op artikel 5.1 (hardheidsclausule) van de Subsidieregeling evenementen Helmond
2022;
3. Dit bedrag te dekken uit de post 22090 (Festiviteiten);
4. Bijgevoegde subsidiebeschikking te verzenden.
Besluit: conform voorstel.

7.

vdB | 50907325 - Beantwoording raadsvragen 3 GL: Veilig winkelen in alle winkels
Voorstel
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.

dV | 50906967 - Beantwoording raadsvragen 6 SP: Compensatie kostendelersnorm
Voorstel
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.

9.

dV | 50890607 - Raadsinformatiebrief: Operationeel Programma Rioleringen 2022
Voorstel
1. In te stemmen met het Operationeel Programma Rioleringen 2022;
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

10.

vD | 50902662 - Raadsinformatiebrief: Resultaten onderzoek huishoudelijke ondersteuning 2021
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

11.

vD | 50911319 - Raadsinformatiebrief: Start Sociale Teams Helmond
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

12.

dV | 50900079 - Raadsinformatiebrief: Wijziging aanpak eikenprocessierups 2022
Voorstel
1. Buiten de bebouwde kom en in de randen van de stad (waar beschermde soorten voorkomen) in 2022
niet meer preventief te spuiten tegen de eikenprocessierups;
2. Betreffende bewoners hierover te informeren en uit te nodigen mee te werken aan bevorderen van
natuurlijke vijanden;
3. De gemeenteraad over de wijziging te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.
Besluit: met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

13.

Do | 50908248 - Raadsinformatiebrief: Jeugdbescherming maart 2022
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

14.

Do | 50857868 - Borging Jeugdvriendelijke Stad en reactie op de Adviesraad Sociaal Domein
Voorstel
1. Het project Jeugdvriendelijke Stad te borgen door de uitvoering van jeugdparticipatie en -communicatie
bij LEVgroep te beleggen en binnen de gemeentelijke organisatie aandacht te houden voor
jeugdparticipatie als onderdeel van het participatiebeleid;
2. Het advies van Adviesraad Sociaal Domein voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met het
verzenden van de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein en een afschrift aan de gemeenteraad;
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze door te geleiden aan de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

15.

dV | 50897744 - Uitvoeringsplan Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) 2022
Helmond-De Peel
Voorstel
1. Het bijgevoegd uitvoeringsplan 2022 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde evaluatie en
monitoring cyclus.
Besluit: conform voorstel.

16.

vD | 50745367 - Overname Stadion De Braak
Voorstel
1. In vervolg op het eerdere voornemen nu over te gaan tot het definitief overnemen van het stadion De
Braak van de Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS), respectievelijk het recht van erfpacht met
SBHS te beëindigen, en hiervoor een bedrag van €1.354.250 te voldoen;
2. Hiertoe bijgevoegde overeenkomst met SBHS aan te gaan;
3. De burgemeester bijgaande volmachten van AKD te laten tekenen ten behoeve van de overdracht en het
royement van de hypotheken op het stadion.
Besluit: conform voorstel.

17.

vdW | 50888263 - Notitie Ontwikkelstrategie de Peel op hoofdlijnen
Voorstel
1. In te stemmen met de Notitie Ontwikkelstrategie De Peel op hoofdlijnen en de bijlage;
2. In te stemmen met prioriteit voor de volgende vraagstukken voor een verdere uitwerking en eventuele
verdere accenten mee te geven ten aanzien van:
a. uitwerken regionaal woningbouwprogramma;
b. regionale prioriteitstelling aanbrengen in mobiliteitsinvesteringen;
c. besluitvorming over regionaal bedrijventerrein;
e. uitwerken agenda transitie landelijk gebied.
3. De Notitie Ontwikkelstrategie De Peel op Hoofdlijnen en de bijlage aan te bieden aan de gemeenteraad
met bijgaande raadsinformatiebrief.
Besluit: met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

18.

vdB | 50880933 - Inrichting governance arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
Voorstel
1. In te stemmen met de bijgevoegde opzet voor de toekomstige governancestructuur van de triple-helix
samenwerking in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel;
2. In te stemmen met het vervolgproces omtrent de inrichting van de governancestructuur, waaronder de
ontwikkeling van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid;
3. De portefeuillehouder Arbeidsmarkt te benoemen als voorzitter van de te formeren conferentie;
4. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

19.

vdW | 50894184 - Straatnaamgeving Brainport Smart District en straatnaam nieuw hofje aan
Nemerlaerhof
Voorstel
1. De straatnamen in Brainport Smart District (BSD) vast te stellen zoals is aangegeven op kaart 1 en op de
bijbehorende lijst van februari 2022;
2. De straatnaam Grimhuijsenhof vast te stellen zoals aangegeven op kaart 2.
Besluit: conform voorstel.

20.

vdW | 50891522 - Ontwerpbestemmingsplan Berkendonk I - Raktweg 39 en 41
Voorstel
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41;
2. Dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging; De tervisielegging op 18
maart 2022 te laten plaatsvinden.
Besluit: conform voorstel.

