
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 2 oktober 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 25 september 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Het college verzoekt om besluit “instellen makersregeling 2018 en 2019” te laten vervallen. 
Op 9 oktober wordt een nieuw voorstel in het college gebracht.  
 
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. 9 oktober 2018 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. vdW 33863160 Paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij 

V 
Voor het ontwerp paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij de wettelijk procedure op te 
starten. 

 

B Conform  

5. Ma 33858876 Beantwoording vragen CDA fractie d.d. 11 september jl. met betrekking tot aardwarmte 
projecten 

V 
Instemmen met de in de bijlage opgenomen beantwoording van de door de Raadsfractie CDA 
gestelde vragen inzake aardwarmte projecten. 

 

B Conform  

6. vdW Woningverdeelsysteem Woonbedrijf 

V Instemmen met beantwoording vragen PvdA over de toewijzing van woningen bij het project Hei 
wonen. 



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 2 oktober 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

B Conform  

7. vdW 33856342 Integraal Nalevingsplan Fysieke Leefomgeving 2019 - 2022 

V 
1. Het Integraal Nalevingsplan Fysieke Leefomgeving 2019 - 2022 vast te stellen; 
2. De raad de informeren over het Integraal Nalevingsplan Fysieke Leefomgeving 2019 - 

2022 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief en hen tevens te informeren over 
een informatieve bijeenkomst tijdens op 13 november 2018; 

3. De Interbestuurlijk toezichthouder (Provincie Noord-Brabant) te informeren over het 
Integraal Nalevingsplan Fysieke Leefomgeving 2019 - 2022 door toezending; 

4.Het Handhavingsbeleid gemeente Helmond, Vlindernota 2, implementatie BOR en de Nota 
Positionering Milieuhandhaving (B&W besluit 03.004436 van 13 mei 2003) in te trekken.  
 

B Conform  

8. vB 33861000 Versturen raadsinformatiebrief jaarverslag datalekken 

V 
1. Het jaarverslag en de RIB datalekken 2017 vaststellen 
2. Het jaarverslag en de RIB aanbieden aan de Gemeenteraad 
 

B Het college verzoekt om de RIB aan te passen zodat er meer duiding wordt geven aan de 
koploperspositie en het transparante beleid van de gemeente Helmond.  
 
Het college neemt kennis van het jaarverslag datalekken 2016.  
 
Voor het overige conform.  
 

9. vdW 33813392 Verordening Starterslening 2018: Wijziging behandelprocedure Starterslening door SVn 

V 
1. De Raad middels bijgaand Raadsvoorstel voor te stellen om de Verordening Starterslening 

2018 vast te stellen en tevens de Verordening Starterslening Helmond 2017, inclusief eerste 
wijziging, in te trekken. 

2. Onder voorwaarde dat de Raad de Verordening Starterslening 2018 vaststelt, te bepalen dat 
als type woningen in de zin van artikel 2 sub c worden aangewezen: nieuwbouwwoningen. 

3. Het initiatief te nemen om de deelnemingsovereenkomst met SVn uit 1997 te gaan 
actualiseren. 

4. Voorafgaand aan vaststelling van de Verordening Starterslening 2018 de raad reeds door 
middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze nieuwe verordening en de 
daarin opgenomen wijzigingen. 

 

B Conform  

  


