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OPENBARE AGENDA

1.

Openbare besluitenlijst van 19 april 2022
Voorstel
Besluit:

2.

Besluit:

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

dV | 50959187 - Beantwoording raadsvragen 10 SP: Tiny forest
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 de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden
naar de gemeenteraad.
Conform voorstel.

vdW | 50746780 - Vaststelling bestemmingsplan: Buitengebied - Goorsebaan 16 en 20
Voorstel

1. In te stemmen met het bestemmingsplan 'Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20';
2. In te stemmen met de bij het bestemmingsplan behorende nota van zienswijzen;
3. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Buitengebied – Goorsebaan 16
en 20' gewijzigd vast te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel- en besluit.

Besluit:

Met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

5.

vdW | 50783635 - Vaststelling bestemmingsplan: Suytkade I - Hoek Taftstraat - Fluweelstraat
Voorstel

1. In te stemmen met het bestemmingsplan 'Suytkade I - Hoek Taftstraat Fluweelstraat';
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Suytkade I - Hoek Taftstraat Fluweelstraat' ongewijzigd vast te stellen conform bijgaand conceptraadsvoorstel en
–besluit.

Besluit:
6.

Conform voorstel.

vdW | 50954579 - Bestuurlijke deelname aan regionale overleggen
Voorstel

1. De navolgende vertegenwoordiger van de gemeente Helmond aan te wijzen in de
volgende regionale overleggen:
2. G40 Fysieke Pijler: Wethouder Stedelijke Ontwikkeling;
a. G40 Economische Pijler: Wethouder Economische Zaken;
b. G40 Sociale Pijler: Wethouder Jeugd;
c. G40 Algemeen Bestuur: Wethouder die deelneemt aan de Sociale Pijler;
d. BrabantStad Stuurgroep: Wethouder Regionale Samenwerking;
e. Van Gogh NP Strategisch Partneroverleg: Wethouder Stedelijke Ontwikkeling;
f. MRE Adviescommissie Gulbergen: Wethouder Ruimtelijke Ordening;
g. Algemeen Bestuur ODZOB: Wethouder Omgevingswet/Milieu/Handhaving
(afhankelijk van nieuwe portefeuilles) en een nog aan te wijzen wethouder als
regulier plaatsvervanger;
h. Algemeen Bestuur GGD Brabant-Zuidoost: Wethouder Gezondheidszorg en een
nog aan te wijzen wethouder als regulier plaatsvervanger;
i. Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost: Wethouder Zorg en
Welzijn;
j. Portefeuillehoudersoverleg Randgemeenten Eindhoven Airport: Wethouder
Ruimtelijke Ordening;
k. Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven: Wethouder Regionale
Samenwerking;
l. Algemeen Bestuur GR Blink: Wethouder Afval en een nog aan te wijzen
wethouder als regulier plaatsvervanger;
m.
Algemeen Bestuur GR Senzer: Wethouder Arbeidsmarkt en de wethouder
Sociale Zaken;
n. Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis de Peel: Wethouder
Duurzaamheid;
o. De wethouder Economische Zaken aan te melden als kandidaat-lid voor de
Adviesgroep Stimuleringsfonds MRE.
2. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld
wordt om:
a. Burgemeester Blanksma aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur MRE,
conform de bepalingen van de GR MRE;
b. Wethouder Regionale Samenwerking aan te wijzen als lid van het Algemeen
Bestuur MRE en een nog aan te wijzen wethouder als regulier plaatsvervanger;
c. Wethouder Cultuur voor te dragen als lid van de MRE Bestuurscommissie
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en de wethouder Regionale
Samenwerking voor te dragen als plaatsvervangend lid.

Besluit:
7.

Conform voorstel.

Do | 50979725 - Subsidieverlening: Borging project 'Nu Niet Zwanger'
Voorstel

1. In te stemmen met het borgingsvoorstel van het project Nu Niet Zwanger in
gemeente Helmond;
2. Hiervoor een subsidie ter hoogte van €30.476 te verlenen aan de GGD voor de
periode van 1 juni tot en met 31 december 2022;
3. Dit te dekken uit het budget voor maatschappelijke ondersteuning binnen
programma 4.

Besluit:

Conform voorstel.

8.

vdB | 50902653 - Subsidieverlening: Samenwerkingsverband Helmond-Peelland inzake REACT EU 20202021 en 2021-2022
Voorstel

1. Een subsidie van €182.100 aan het Samenwerkingsverband passend onderwijs
Helmond-Peelland toe te kennen voor de uitvoering van het project ‘REACT EU
2020-2021 regio Helmond de Peel’;
2. Een subsidie van €275.900 aan het Samenwerkingsverband passend onderwijs
Helmond-Peelland toe te kennen voor de uitvoering van het project ‘REACT EU
2021-2022 regio Helmond de Peel’;
3. Deze subsidies te bekostigen uit de voorschotten van het Europees Sociaal
Fonds, voor de subsidieregeling REACT EU;
4. Af te wijken van de verplichting om een accountantsverklaring te overleggen bij de
subsidievaststelling;
5. Bijgevoegde beschikking naar het Samenwerkingsverband passend onderwijs
VO- VSO Helmond-Peelland toe te zenden.

Besluit:
9.

Conform voorstel.

Ha | 50955331 - Subsidieverlening: Groen dak Sprengenbergweide 29
Voorstel

1. In te stemmen met een incidentele subsidie van €3.125,00 voor de aanleg van
een groen dak van 125 m2 op de locatie Sprengenbergweide 29;
2. Deze subsidie ten laste te brengen van het beschikbare budget voor de
subsidiering van groene daken uit de rioleringsheffingen.

Besluit:
10.

Conform voorstel.

Do | 50956676 - Verdeling middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2022
Voorstel

1. Ter uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in te stemmen met
subsidieverlening op basis van bijgevoegde beschikkingen aan de volgende
organisaties:
a. Bibliotheken, met als penvoerder bibliotheek Helmond-Peel à €79.864;
b. Senzer à €90.750;
c. Onis Welzijn à €28.700;
d. Bibliotheek De Lage Beemden €6.475;
e. LEVgroep à €93.976.
2. Het totaalbedrag aan subsidies van €299.765 te dekken vanuit de middelen
volwasseneneducatie (20640);
3. Op basis van het alleenrecht en de overeenkomst met ROC ter AA binnen de
middelen volwasseneneducatie (20640) tot maximaal €520.000 te reserveren voor
de uitvoering van formeel onderwijs.

Besluit:

Conform voorstel.

11.

Do | 50938604 - Koers en aanpak 'Maatwerk en leren in het Sociaal Domein'
Voorstel

1. In te stemmen met de koers en aanpak maatwerk en leren in het sociaal domein,
met de volgende actielijnen;
a. structureel doorbraakbudget om bijzonder maatwerk voor inwoners mogelijk te
maken;
b. vaste aanspreekpunten (fixers) om professionals te ondersteunen maatwerk
mogelijk te maken;
c. aanpak voor gestructureerd te leren van casuïstiek;
d. aanpak voor interne professionalisering en verbetering bejegening in
communicatie, procedures en processen.
2. De volgende functionarissen te mandateren voor het uitvoeren van de Aanpak
maatwerk en leren en betalingen te doen uit het doorbraakbudget:
a. de (senior) klantbegeleider, Wmo-consulent, kwaliteitscoach en trajectregisseur tot
een bedrag van €5000;
b. de teammanager tot een bedrag van €20.000.
3. Hiervoor bestemde POK middelen inzetten als dekking voor de kosten van deze
aanpak.
a. POK middelen thema's 4 en 5 2023 t/m 2027 (per jaar gemiddeld €300.000)
toevoegen aan het budget sociaal domein (programma 3) in de 1e Berap;
b. POK middelen thema's 4 en 5 2022 à €300.000 toevoegen aan de reserve sociaal
domein in de 1e Berap.

Besluit:
12.

Conform voorstel.

dV | 50979763 - Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Senzer
Voorstel

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026 van de gemeenschappelijke regeling Senzer;
2. De zienswijze door te geleiden naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Besluit:
13.

Conform voorstel.

vdW | 50944809 - Jaarrekening 2021 en zienswijze begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026 GR
Blink
Voorstel

1. Met de concept zienswijze op de Jaarrekening 2021, ontwerpbegroting 2023 en
de meerjarenbegroting 2023-2026 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink in
te stemmen;
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de Jaarrekening 2021, ontwerpbegroting
2023, de meerjarenbegroting 2023-2026 en de zienswijzebrief voor te leggen aan de
gemeenteraad;
3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink in
kennis te stellen van de zienswijze en besluit middels bijgevoegde brief;
4. In te stemmen met de financiën, inhoudende:
a. de kostenstijgingen, die neerslaan in het product Wegen Gladheidbestrijding en
Wegen Reiniging, te betrekken bij de kaders van de Programmabegroting 2023;
b. de kostenstijgingen die neerslaan in het product Afval, te betrekken bij de kaders
van de Programmabegroting 2023 (waarbij dit voor het product Afval verplicht
kostendekkend dient te zijn).

Besluit:

Conform voorstel.

14.

Ha | 50946994 - Instellen 30 km/u zones in Helmond-Noord voor wijkdelen Haverveld Zuid, Bloem- en
Paardenvelden
Voorstel

1. De wijkdelen Haverveld Zuid, Bloem- en Paardenvelden aan te wijzen als 30 km/u
zones;
2. Daartoe snelheid remmende maatregelen en verkeersborden aan te brengen
volgens kaartbijlage;
3. Het verkeersbesluit met kenmerk VKB 2209 te publiceren;
4. Voor deze werkzaamheden de gemeenteraad te verzoeken een krediet te vormen
van €423.000 middels bijgevoegd commissie- en raadsvoorstel.

Besluit:
15.

Conform voorstel.

Do | 50955895 - Verduurzaming gebouw Mahoniehoutstraat 13 (OBS 't Hout)
Voorstel

1. Te besluiten tot het verstrekken van een krediet €515.250 aan de Stichting
Openbare Basisscholen Helmond (OBSH);
2. Het krediet dekken uit het hiervoor opgenomen budget uit het IHP Fase 1;
3. Daartoe de opdrachtbrief te verzenden.

Besluit:

Conform voorstel.

