
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 28 augustus 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 21 augustus 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Het besluit  ‘beantwoording raadsvragen Wietproef’ komt te vervallen.  
 
Voor het overige conform  

 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd 

3.  Agenda raadsvergadering d.d. 4 september 2018 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. vD 33826002 Afronding sluiting wijkaccommodatie de Kamenij 

V 
1) Kennis te nemen van de afronding van wijkaccommodatie de Kamenij; 

2) Akkoord te gaan met een eenmalige subsidie aan de Kamenij om het exploitatietekort over 2017 
van €15.900 te dekken; 

3) Akkoord te gaan met een eenmalige subsidie van €7.000 of – afhankelijk van de bijdrage van de 
Zorgboog – maximaal €10.000 aan wijkraad Helmond Noord voor het verbeteren van de 
mogelijkheden voor wijkactiviteiten in de Pannehoeve; 

4) Deze subsidies van €25.900 in totaal te dekken uit de post wijkaccommodaties (dimensiecode 2 
21010). 

 

B Conform  

5. dV 33817555 Voordracht van een nieuw lid van de cliëntenraad werk en inkomen 

V 
In te stemmen met een nieuw lid van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Helmond per 01-08-2018 
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B Conform 

6. dV 33771840 Herijking van beleidsregels doelmatigheid/rechtmatigheid Participatiewet 

V 
Het college te besluiten om: 

1. De volgende beleidsregels in te trekken:    

1.  Nadere regels re-integratieverordening Participatiewet 2015 
2.  Beleidsregels wet taaleis 2016 
3.  Beleidsregels inzake middelentoets zoals opgenomen in richtlijnen B019, B020, 

B021, B022, B023, B024, B026, B027 en B028 en opgenomen in Verzamelbesluit. 
4.  Beleidsregel Invordering 2015 (B125) 
5.  Beleidsregels B001, B003-B007, B015-B017, B029, B030, B039, B042, B052, 

B053, B057, B116, B117, B119, B159, B127 – B132, B135, B142, B144, B164, 
B169, B170, A002, A027, B001, W001, W005-W008, B060 (titels zie bijlage 2B) en 
Verzamelbesluit Beleidsrichtlijnen Participatiewet 2015, nadere regels subsidie 
werkcheques 2015, beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop 2016. 

2. De volgende beleidsregels vast te stellen:    

1.  Nadere regels re-integratieverordening 
2.  Beleidsregels beheersing Nederlandse taal 
3.  Beleidsregels middelentoets 2018. 
4.  Beleidsregel Herziening, intrekking, terugvordering en invordering  

gemeente Helmond 2018 
5.  Beleidsregel Aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Helmond 

2018 
 

B Conform 

7. vB 33830664 Evaluatie en actualisatie Detailhandelsbeleid Helmond 

V 
Instemmen met het plan van aanpak voor actualisatie beleidskader en opstellen actieagenda 
detailhandel. 
 

B Het college verzoekt om een verwijzing naar het centrumperspectief op te nemen in het 
behandelvoorstel.  
 
Voor het overige conform 
  

8. vB 33821164 Benoemingen als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) 

V 
In te stemmen met de benoeming als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) van de gemeente 
Helmond zoals bedoeld in art. 1:16 Burgerlijk Wetboek van: 

-           mevrouw B. Crützen, en 
-           mevrouw J. Scholten; 
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e.e.a. voor de duur dat zij werkzaam zijn bij de afdeling Transactionele Dienstverlening, team 
Klantcontact en Burgerzaken bij de gemeente Helmond. 
 

B Conform 

9. Ma 33769359 Subsidiëring stichting Industrieel Erfgoed Helmond 

V 
Voorgesteld wordt: 

1. in te stemmen om met stichting Industrieel Erfgoed Helmond een huurovereenkomst aan te gaan 
ingaande 1 juli 2018 tot en met 31 december 2022 overeenkomstig bijgaand concept; 

2. in te stemmen om aan stichting Industrieel Erfgoed Helmond in 2018 een exploitatiebijdrage 
(voor energielasten) ad € 10.000,- te verlenen;   

3. in te stemmen om aan stichting Industrieel Erfgoed Helmond m.i.v. 1 januari 2019 een 
meerjarige subsidie te verlenen voor de jaren tot en met 2022. De omvang van deze subsidie kan 
worden bepaald op het huurbedrag dat voor 2018 geldt t.w. € 17.089,- en de aanvullende 
exploitatiebijdrage van € 10.000,=. Totaal € 27.089,- (met een opslag van het jaarlijks vast te 
stellen indexeringspercentage). 

 

B Conform 

10. dV 33760537 Herijking van verordeningen Participatiewet doelmatigheid/rechtmatigheid 

V 
Het college besluit de gemeenteraad voorstellen om: 

1. De volgende verordeningen in te trekken:   

1.  Re-integratieverordening Participatiewet 2015 
2.  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 
3.  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 

2. De volgende verordeningen vast te stellen:   

1.  Re-integratieverordening Participatiewet 2018 
2.  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2018 
3.  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 

 

B Het college verzoekt om een aanpassing van het raadsvoorstel,  zijnde de  behaalde 
doelstellingen te benoemen aan de hand van concrete voorbeelden.  
 
 
Voor het overige conform.  
 
 

11. dV 33840395 Beantwoording raadsvragen Groen Links inzake het opsporen/vervolgen van 
bijstandsfraude 

V 
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen inzake het opsporen/vervolgen van 
bijstandsfraude 
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B Conform  

12. vdW 33808527 Toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders Provincie Noord Brabant 1e helft 2018 

V 
1. Kennis te nemen van het oordeel huisvesting vergunninghouders 1e helft 2018 (brief d.d. 5 juli 
2018) 

2. De brief ter kennisname te brengen van de gemeenteraad 

3. In te stemmen met de RIB en deze te verzenden aan de gemeenteraad  

 

B Het college verzoekt om de RIB aan te passen op de volgende punten:  
1) de lay-out: de ingevoegde tabel te verduidelijken 
2) meer duiding te geven aan hetgeen is gerealiseerd.  

 
Voor het overige conform.  
 
 

13. Do 33840382 Verstrekken van subsidie aan Stichting Jong Helmond Lekker Gezond als 
gezondheidsbevorderend initiatief 

 
1. Aan stichting Jong Helmond Lekker Gezond (JHLG) een subsidie toekennen van € 83.000 

ten behoeve van diverse projecten in de wijken Binnenstad, Helmond-Oost, - Noord en – 
West. 

2. De totale kosten ad € 83.000 ten laste te brengen van de decentralisatie-uitkering Gezond 
in de Stad 

 

 Conform  

  


