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OPENBARE AGENDA

1.

Openbare besluitenlijst van 22 maart 2022
Voorstel
Besluit:

2.

Besluit:

1. De lijst van uitnodigingen te bespreken.
Het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd.

Bm | 50931326 - Totaaloverzicht toe te rekenen kosten per bestuurder over het 4 e kwartaal 2021
Voorstel

Besluit:
4.

Het college keurt de besluitenlijst goed en stelt deze ongewijzigd vast.

Uitnodigingenlijst
Voorstel

3.

1. De besluitenlijst goed te keuren en vast te stellen.

1. In te stemmen met het publiceren van het totaaloverzicht van de toe te rekenen
kosten per bestuurder over het vierde kwartaal 2021 op de internetpagina van de
gemeente Helmond.
Conform voorstel.

Ha | 50932705 - Benoeming de heer L. Weyts in de Monumentencommissie
Voorstel

1. De heer F. Kortlang eervol te ontslaan als lid van de Monumentencommissie,
specialisatie archeologie;
2. De heer L. Weyts per 1 april 2022 te benoemen in de Monumentencommissie,
specialisatie restauratiearchitectuur.

Besluit:

Conform voorstel.

5.

Ha | 50925331 - Coronacrisis: Vervolg steunmaatregelen cultuursector
Voorstel

1. Een steunfonds in te stellen voor de vijf culturele basisinstellingen ter
compensatie van de gerealiseerde tekorten over het boekjaar 2021;
2. Een steunfonds in te stellen voor overige lokale culturele instellingen ter
compensatie van 50% van de gerealiseerde tekorten over het boekjaar 2021;
3. Bijgevoegde concept-subsidieregeling ‘Steunfonds coronacrisis lokale culturele
(basis)instellingen 2022’ vast te stellen (zie bijlage 3);
a. voor de doelgroep ‘lokale culturele basisinstellingen’ een subsidieplafond vast te
stellen ter hoogte van €150.000;
b. voor de doelgroep ‘lokale culturele instellingen’ een subsidieplafond vast te stellen
ter hoogte van €50.000;
c. de afdelingsmanager Financiën te mandateren een besluit te nemen over de
aanvragen op basis van deze regeling;
4. Een compensatiefonds in te stellen voor lokale culturele ondernemingen ter
(gedeeltelijke) compensatie van gemaakte kosten in 2021 ter instandhouding van de
onderneming;
5. Bijgevoegde concept-subsidieregeling ‘Compensatiefonds coronacrisis lokale
culturele ondernemingen 2022’ vast te stellen (zie bijlage 4);
a. voor deze regeling een subsidieplafond vast te stellen ter hoogte van €100.000;
b. de afdelingsmanager Financiën te mandateren een besluit te nemen over de
aanvragen voor een bijdrage uit dit compensatiefonds;
6. Vooralsnog €10.000 beschikbaar te stellen voor de personele capaciteit die naar
inschatting nodig is voor de afhandeling van de aanvragen voor de maatregelen
zoals genoemd onder beslispunten 1 t/m 5;
7. Voor de maatregelen zoals genoemd onder de beslispunten 1 t/m 6 uit de
algemene reserve een bedrag van €310.000 beschikbaar te stellen en dit te
verwerken in de 1e Berap;
8. Deze maatregelen aan de raad te communiceren via de periodieke
raadsinformatiebrief 'Update coronacrisis'.

Besluit:

6.

Bm | 50942188 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 24 maart 2022 inzake tijdelijk gebruik Dr.
Knippenbergcollege voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
Voorstel

Besluit:
7.

Het college besluit conform het voorstel, met uitzondering van het achtste beslispunt. In overleg
met de strategisch-communicatieadviseur van het college, de heer F. Beck wordt de
communicatiestrategie bepaald.

1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 24 maart 2022 inhoudende de
sleutelverklaring en intentieovereenkomst, zoals bijgevoegd, aan te gaan met OMO,
de huidige eigenaar van het (voormalige) Dr. Knippenbergcollege aan de
Nachtegaallaan te Helmond.
Conform voorstel.

Do | 50941745 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 24 maart 2022 inzake de raadsinformatiebrief n.a.v.
inspectierapport over jeugdbescherming in Brabant en het verlengen van het verscherpt toezicht.
Voorstel

Besluit:

1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 24 maart 2022 inhoudende het
verzenden van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.
Conform voorstel.

8.

vdW | 50901117 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken MIRT en schaalsprong
Voorstel

Besluit:
9.

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
Conform voorstel.

Ha | 50916841 - Raadsinformatiebrief: Ambities pilot houtstookarme wijk Brainport Smart District
Voorstel

1. De intentie uit te spreken om, in samenspraak met (nieuwe) bewoners en andere
initiatiefnemers, het stoken van hout via open vuur, houtkachels en andere hout
gestookte installaties op Brainport Smart District (BSD) te ontmoedigen;
2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit:

10.

Het college stemt in met het voorstel, maar verzoekt de daadwerkelijk praktische uitwerking van
de pilot te bespreken met het Q-Team en dit te toetsen aan de voorwaarden in het Q-Book.

vdB | 50917130 - Subsidieherziening: Plan Zorg Werkt ROC Ter Aa
Voorstel

1. Subsidieverlening van het project 'Plan Zorg Werkt!' uitgevoerd door ROC ter Aa
te herzien en het verleende subsidiebedrag te wijzigen naar €71.941;
2. Het door de herziening te veel betaalde bedrag van €73.997 terug te vorderen en
deze terug te laten vloeien naar de middelen die in de doe-agenda Perspectief op
Werk (PoW) zijn vastgesteld;
3. De monitoring en adviesfunctie PoW te behouden bij de regionale kerngroep.

Besluit:
11.

Conform voorstel.

Bm | 50925356 - Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Voorstel

1. Met de concept-zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de VRBZO in te
stemmen;
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijze voor te leggen aan de
gemeenteraad voor besluitvorming.

Besluit:
12.

Conform voorstel.

Do | 50931098 - Zienswijze programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost
Voorstel

1. Met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost
in te stemmen;
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijzebrief voor te leggen aan de
gemeenteraad;
3. Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in kennis te stellen van de zienswijze
en besluit middels bijgevoegde brief.

Besluit:

Conform voorstel.

13.

vdW | 50930154 - Zienswijze begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven
Voorstel
1. In te stemmen met de concept zienswijze bij de programmabegroting 2023 van
de Metropoolregio Eindhoven;
2. Deze zienswijze voor te leggen aan de raad met bijgaand raadsvoorstel.
Besluit:

14.

vdB | 50745772 - Begroting 2022 Glasvezel Helmond
Voorstel

Besluit:
15.

Conform voorstel.

1. Vaststellen van het ondernemingsplan 2022 (art. 16.2 statuten) zijnde de
begroting 2022 e.v. van Glasvezel Helmond B.V.
Conform voorstel.

dV | 50794162 - Jaarplan 2022 en Evaluatie 2020 Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel
Voorstel

1. In te stemmen met de evaluatie van het jaarplan Doelmatig Waterbeheer 2020;
2. In te stemmen met het jaarplan Doelmatig Waterbeheer 2022;
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de
gemeenteraad.

Besluit:
16.

Conform voorstel.

Do | 50887027 - Aanschaf van een mobiele sportcontainer
Voorstel

1. Een mobiele sportcontainer van het merk Nijha aan te schaffen voor een bedrag
van €35.000;
2. Het bedrag voor de aanschaf van de mobiele sportplek te dekken uit het budget
'Jeugdvriendelijke stad'.

Besluit:
17.

Het college besluit conform het voorstel. Na één jaar kan het project worden geëvalueerd.

vdB | 50896837 - Aanpak Stadscampus Helmond
Voorstel

1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de Stadscampus Helmond;
2. De naam 'Stadscampus Helmond' te gebruiken voor de beoogde integrale
gebiedsontwikkeling en daar bredere bekendheid aan te geven;
3. Voor 2022, binnen de middelen van de Werkgelegenheidsimpuls, €25.000 vrij te
maken voor de uitwerking van het concept en de marketing van “Stadscampus
Helmond”

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met het eerste en derde beslispunt. Ten aanzien van het
tweede beslispunt wordt het projectteam gestimuleerd om een creatief alternatief te zoeken voor
de benaming ‘Stadscampus’. Evenwel moet het geheel worden bezien in relatie tot het bredere
Verhaal van de Stad.

18.

vdW | 50803923 - Vaststellen bestemmingsplan Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat Oost
Voorstel

1. In te stemmen met het bestemmingsplan 'Helmond West-Houtsdonk
Binnendongenstraat Oost';
2. In te stemmen met de bij het bestemmingsplan behorende nota van zienswijzen;
3. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Helmond West - Houtsdonk
Binnendongenstraat Oost' ongewijzigd vast te stellen conform bijgaand
conceptraadsvoorstel en –besluit.

Besluit:
19.

Conform voorstel.

vdW | 50938354 - Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied - Lieshoutseweg 76
Voorstel

1. In te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan 'Buitengebied Lieshoutseweg 76';
2. In te stemmen met de bij het bestemmingsplan behorende Nota van zienswijzen;
3. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Lieshoutseweg 76' gewijzigd
vast te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit.

Besluit:
20.

Conform voorstel.

vdW | 50939392 - Inpassing bestemmingsplan Gezinshuis - Weyerweg 51
Voorstel

1. In te stemmen met de conceptnota van zienswijzen;
2. De aanvraag omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een
gezinshuis (jeugdhulpverlening) aan de Weyerweg 51 in Helmond.

Besluit:

Conform voorstel.

