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OPENBARE AGENDA

1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 7 maart 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 / Do | 50912894 - Verlenging Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO) 2024
Voorstel
1. In te stemmen met het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot verlenging
van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs met één jaar, tot en met 2024.
Besluit: conform voorstel.

4.

Ha | 50900616 - Uitstelverzoek aanvraag tot vaststelling van subsidie project 'Fabulos AI' door TNO
Voorstel
1. Op basis van artikel 3.1 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening 2020 (ASV 2020) aan TNO uitstel te
verlenen tot 31 mei 2022 voor de indiening van het vaststellingsverzoek van de op 2 februari 2021
verstrekte subsidie voor het project 'Fabulos AI';
2. Deze beslissing aan TNO kenbaar te maken middels het verzenden van de beschikkingsbrief.
Besluit: conform voorstel.

5.

Ha | 50903726 - Subsidievaststelling Omroep Helmond 2020 en subsidieverlening DitIsHelmond 2022
Voorstel
1. De reguliere subsidie 2020 voor Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (Omroep Helmond) vast
te stellen op €57.087;
2. De eenmalige subsidie 2020 voor Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (Omroep Helmond)
vast te stellen op €48.403;
3. De subsidie 2021 van in totaal €102.166 te verhogen met de restant middelen 2020 van €17.614 en
€26.597;
4. De reguliere structurele subsidie van €79.000 en de incidentele subsidie van €25.000 te verlenen aan
Stichting DitisHelmond voor het jaar 2022 en deze te dekken uit programma 5: cultuur, toerisme en
recreatie;
5. Bijgevoegd concept-vaststellingsbesluit (kenmerk 50903726) te verzenden;
Bijgevoegd aangepast concept-verleningsbesluit 2021 (kenmerk 50903726) te verzenden;
6. Bijgevoegd concept-verleningsbesluit 2022 (kenmerk 50732774) te verzenden.
Besluit: conform voorstel.

6.

Do | 50243144 - Subsidieverlening: Stichting Brainport Smart District (BSD) 2022
Voorstel
1. Stichting Brainport Smart District voor 2022 een subsidie van €400.000 te verlenen en volledig als
voorschot uit te betalen;
2. Bijgaande beschikking aan de Stichting Brainport Smart District te versturen;
3. Deze subsidie te dekken uit de in de begroting 2022 opgenomen middelen ten behoeve van Brainport
Smart District (programma Wonen).
Besluit: conform voorstel.

7.

Ha | 50889262 - Beantwoording raadsvragen 4 GL: Fietsenstalling station
Voorstel
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel.

8.

Ha | 50912531 - Beantwoording raadsvragen 8 PvdA: Vervolgraadsvragen PFAS-verontreiniging
Volkstuin Delta
Voorstel
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel.

9.

Do | 50668935 - Raadsinformatiebrief: Evaluatie Actieplan Digitale Inclusie
Voorstel
1. In te stemmen met de evaluatie Actieplan Digitale Inclusie;
2. In te stemmen met de vervolgacties 2022-2023;
3. De raadsinformatiebrief, infographic 'Eerste resultaten pilot projecten digitale inclusie 2021' en de
evaluatie Actieplan Digitale Inclusie doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel.

10.

vdW | 50913409 - Raadsinformatiebrief: Nascheidingsinitiatief Brabant
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

11.

dV | 50863918 - Raadsinformatiebrief: Openbare ruimte en vergroening Sociaal Economische Status
wijken
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

12.

Do | 50897946 - Ontwikkelagenda 'Jongerenwerk' van Perspectief voor Jeugd
Voorstel
1. In te stemmen met de ontwikkelagenda ‘herijking opdracht jongerenwerk 2022’;
2. In te stemmen met een aanvullende subsidie vanaf 2023 aan Pactum van €93.000 voor de uitvoering van
1 extra fte jongerenwerk;
3. Deze subsidie aan Pactum tot en met 2024 te financieren uit de middelen Perspectief voor Jeugd;
4. In te stemmen met een aanvullende subsidie van €13.500 voor het beheer van het Tienerhuis;
5. Deze subsidie, en de eerder toegekende aanvullende subsidie voor vrijwilligersvergoeding à €6.000 aan
het Tienerhuis tot en met 2024 te dekken uit Perspectief voor Jeugd;
6. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de aanpak
Perspectief voor Jeugd.
Besluit: conform voorstel.

13.

vdW / dV | 50245767 - Brandevoort De Veste blok 26 inpassen 8 bomen Laan door de Veste
Voorstel
1. In te stemmen met het inpassen van 8 bestaande eiken aan de Laan door de Veste in Brandevoort;
2. In te stemmen met een verlies van circa €325.000 aan grondopbrengsten voor de grondexploitatie
Brandevoort 2.
Besluit: conform voorstel.

14.

vD | 50880959 - Overeenkomst tot afstand erfpachtrecht met Rooms Katholieke Parochiële
Voetbalvereniging (RKPVV) Goorloopweg 2
Voorstel
1. Het recht van erfpacht van het perceel grond met daarop de kantine met kleedlokalen en verdere
aanhorigheden, aan de Goorloopweg 2 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie A
nummer 4575, groot 5 are 15 centiare, met RKPVV voortijdig te beëindigen;
2. Aan RKPVV een vergoeding te voldoen van €20.000 voor de voortijdige beëindiging van het recht van
erfpacht, alsmede de beheerkosten van €6.651,65 te vergoeden en hierop in mindering te brengen de
achterstallige huurkosten voor de velden, zijnde een bedrag van €14.675,43;
3. Hiervoor de reeds door RKPVV ondertekende overeenkomst tot afstand erfpachtrecht de dato 14 februari
2022 aan te gaan.
Besluit: conform voorstel.

15.

dV | 50879864 - Overdracht beheer dierenparken en dierenverzorging aan Stichting Dierenparken
Helmond
Voorstel
1. Het beheer van de dierenparken, inclusief de dierenverzorging, per 1 april 2022 over te dragen aan
Stichting Dierenparken Helmond;
2. Deze dienst voor een bedrag van €65.000 te gunnen aan Stichting Dierenparken Helmond en dit bedrag
te dekken uit de beheerbegroting, programma Groen.
Besluit: conform voorstel.

16.

Bm | 50802711 - Voortzetting dienstverleningsovereenkomst boa’s met gemeente Deurne 2023-2026
Voorstel
1. In te stemmen met de continuering van de dienstverleningsovereenkomst (DVO)inzake boa-capaciteit
met gemeente Deurne;
2. In te stemmen met de ondertekening van de nieuwe DVO 2023-2026
Besluit: conform voorstel.

17.

dV | 50907220 - Uitwerking Regionale Uitvoer Social Return on Investment (SROI)
Voorstel
1. De adviezen zoals in bijgevoegd adviesrapport SROI arbeidsmarktregio Helmond – De Peel te
onderschrijven:
a. In te stemmen met de verdere uitwerking van scenario 3 (onafhankelijk regionaal adviespunt SROI);
b. Akkoord te gaan en verder uitwerking te geven aan de genoemde aandachts- en uitgangspunten voor
kostenindicatie, bekostigingssystematiek en formatie;
c. De ervaringen van de pilot SROI gemeente Helmond betrekken bij de verdere uitwerking.
Besluit: conform voorstel.

18.

vdB | 50917350 - Economische Agenda De Peel 2022-2027
Voorstel
1. In te stemmen met de Economische Agenda De Peel 2022-2027;
2. Het gezamenlijk persbericht door de gemeente Laarbeek te laten verzenden;
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

19.

Do | 50912437 - Locatiekeuze en doorcentralisatie Jan van Brabant
Voorstel
1. Een principebesluit te nemen om de locatie Suytknoop als toekomstige locatie voor het nieuwe te
realiseren Jan van Brabant college, aan te wijzen;
2. In te stemmen met de nadere uitwerking van de inpassing Jan van Brabant op de locatie Suytknoop
3. In te stemmen met de hoofdlijnennotitie en businesscase;
4. In te stemmen met nadere uitwerking van de hoofdlijnennotitie inzake doordecentralisatie in een
overeenkomst;
5. In te stemmen met nadere uitwerking van de business case, waarbij budgettaire neutraliteit het
uitgangspunt is en blijft.
6. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de voorkeurslocatie en de voortgang
inzake de doordecentralisatie op 15 maart 2022 om 15.00 uur.
Besluit: conform voorstel.

