
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 23 oktober 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 9 oktober 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd.  

3.  Agenda raadsvergadering d.d. 30 oktober 2018 

V Ter kennisname 

B Conform  

4. dV 33875234 Bezwaar tegen het besluit van 5 juni 2018, toekennen bestand vanaf 30 maart 2018 en 
verrekening voorschot op grond van de PW 

V 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 

2. Het besluit te herroepen, in die zin dat de invordering middels verrekening van de voorschotten 
wordt beperkt tot € 200,00, voor het overige wordt het besluit gehandhaafd. 

 

B Conform  

5. dV 33879817 Infographic Sociaal Domein en factsheet Lage inkomens voor berap van raad 

V 
In te stemmen met het ter informatie aan de gemeenteraad toesturen van de infographic Sociaal 
Domein en factsheet Lage inkomens voor de behandeling van de bestuursrapportage van 23 
oktober. 

 

B Conform  



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 23 oktober 2018  
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Nummer.       
Portefeuillehouder 
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6. Do 33868098 Antwoorden op schriftelijke vragen van CDA: zorgen over jeugdzorg 

V 
Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over jeugdhulp 
conform bijgaande concept-brief. 

 

B Conform  

7. vD 33879345 Beantwoording vragen SP inzake maaltijdondersteuning dementerende ouderen 

V 1. Kennis te nemen van de vragen van de SP-fractie over de maaltijdondersteuning aan 
dementerende ouderen; 
2. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording. 
 

B Conform  

8.  Beantwoording vraag 50Plus inzake woonbehoefte van senioren 

V 1. Kennis te nemen van de vragen van 50Plus over de woonbehoefte van senioren; 
2. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording. 

B Conform  

9. vdW 33873224 Raadsinformatiebrief onderzoeksplicht roestvast staal overdekte zwembaden 

V 
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

B Conform  

10. dV 33874503 Communicatie klimaatadaptatie gezamenlijk met Peel 

V 
1. Instemmen met het, gezamenlijk met Peelgemeenten en met waterschap Aa en Maas, 

opzetten en gebruiken van een communicatiestrategie en -toolkit voor klimaatadaptatie. 
2. Instemmen met het gebruik van het beeldmerk “Onweerstaanbaar [naam gemeente], samen 

klimaatbestendig” bij externe communicatie-uitingen rondom klimaatadaptatie in Helmond. 
 

B Conform  

11. vdW 33883373 Vaststellen bestemmingsplan 'SBC de Braak' 

V 
De raad voorstellen om het bestemmingsplan 'SBC de Braak' vast te stellen conform bijgaand 
conceptraadsvoorstel en -besluit. 
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Nummer.       
Portefeuillehouder 
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B Conform  

12. Do 33884796 Uitvoering motie solidariteitsfonds onderwijs 

V Uitvoering te geven aan de motie en akkoord te gaan met: 
 
1. bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie solidariteitsfonds onderwijs 
2. het verzenden van de brief aan de leden van de gemeenteraad. 
 

B Het college verzoekt om een aanpassing van de RIB. 
 
Voor het overige conform  
 

13. Ma 33867159 Deelname Helmond aan Europees project 5G-MOBIX 

V 
1. Deelname aan het Europese project 5G-MOBIX; 

2. Het maken van buitenlandse reizen door medewerkers aan het project zoals o.a.: Matthieu 
Graindorge (O&O) als eerste contactpersoon, Gert Blom (O&O) als coördinator en Tamara 
Goldsteen (O&O) tweede contactpersoon namens Helmond ten behoeve van het 5G-MOBIX 
project; 

3. Directeur L.Thijs te machtigen de noodzakelijke administratieve documenten te ondertekenen. 

 

 
Conform  

14. vdW 33881992 Versturen RIB gunning sortering en verwerking textiel aan Stichting Kringloopwinkel 
Helmond 

V 
De gemeenteraad over de gunning van de sortering en verwerking van het ingezamelde textiel aan 
de Stichting Kringloopwinkel Helmond te informeren middels de bijgevoegde concept 
Raadsinformatiebrief.  

 

B Conform  

15. Ma 33884205 Definitief Regioprofiel Cultuur Brabantstad 

V 
1. Accorderen van bijgevoegd Regioprofiel Cultuur Brabantstad. 

2. Akkoord gaan met het versturen van bijgevoegde Raadsinformatiebrief (namens alle 
Brabantstadleden) en het definitieve Regioprofiel aan de raad. 

 

 
Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de RIB. 

Voor het overige conform 

  

16. vdW 33881591 Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Aarle-Rixtelseweg ong.' 
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V 
Kennisnemen van en instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebeid, herziening 
Aarle-Rixtelseweg ong.’, waarna de wettelijke procedure hiervoor wordt gestart. 

 

B Conform  

17. dV 33886425 Beantwoording vragen Lokaal Sterk inzake bestemmingsplan Centrum 

V 
Instemmen met de beantwoording van vragen van Lokaal Sterk inzake de nota van uitgangspunten 
voor het nieuwe bestemmingsplan Centrum. 

 

B Het college verzoekt om een tekstuele aanpassing van de beantwoording.  
Voor het overige conform  
 

18. Bm Beantwoording Vraag 035 Helder Helmond ongeregeldheden Helmond Sport - MVV 

V Bekrachtiging van reeds per mail (17 oktober) genomen besluit inzake beantwoording vraag 035 
Helder Helmond ongeregeldheden Helmond Sport – MVV 
 

B Conform  

19. vD 33873204 Gecorrigeerde deelnameverklaring aan de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' voor 
2019 

V 
1. Het instemmen met het uitbreiden van het aantal fte combinatiefuncties met 1,24 fte (waarvan 1 

fte voor een cultuurcoach). 
2. Het ondertekenen van de gecorrigeerde deelnameverklaring aan de Vereniging Sport en 

Gemeenten waarin de gemeente Helmond verklaart 19,72 fte 
combinatiefuncties/buurtsportcoaches en cultuurcoach te realiseren in 2019. 

 

B Conform  

20. Bm 33843919 Mandatering programmamanager innovatiehuis De Peel 

V 
Mandaat verlenen aan de programmamanager van het innovatiehuis De Peel voor het doen van 
uitgaven uit het programmabudget voor het innovatiehuis, conform bijgevoegd concept-besluit. 

 

B Conform  

21. vB 33870390 Vaststelling Nadere regels Food Starter Helmond 

V 
1. De Nadere Regels Subsidie Food Starter Helmond 2018-2020 vast  te stellen onder de 

opschortende voorwaarde dat de Raad het  hierin opgenomen subsidieplafond vaststelt; 
2. De Raad voor te stellen om een subsidieplafond ter hoogte van € 91.500,- Subsidie Food 

Starter Helmond 2018-2020 vast te stellen; 
3. De teammanager van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen te mandateren om 

subsidiebeschikkingen, vaststelling- en intrekkingsbesluiten op basis van de Nadere regels af 
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te geven. 
 

B Het college verzoekt om het raadsvoorstel tekstueel aan te passen.  
Voor het overige conform  
 

22. vD 33880670 Tariefstijging huishoudelijke ondersteuning 

V 
1. Akkoord te gaan met een indexering van 4% op de loonkosten tarief huishoudelijke 

ondersteuning, ingaande vanaf periode 11 van 2018 (kosten op jaarbasis afgerond €210.000); 

2. Akkoord gaan met een verhoging van de tarieven met 8,1% naar aanleiding van de wijziging 
van cao-VVT en de landelijke discussie over reële tarieven, met ingang van 1 januari 2019 
(kosten afgerond € 443.000); 

3. De dekking hiervoor te halen uit de rijkscompensatie voor de tariefstijging en de rijksbijdrage 
voor de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage Wmo; 

4. Akkoord te gaan met het voorstel om de tarieven Huishoudelijke Ondersteuning 2020 en verder 
te bepalen aan de hand van de ontwikkelingen in 2019 op het gebied van reële tarieven en de 
compensatie daarvoor aan gemeenten. 

 

B Conform  

23. Bm 33884186 Vaststelling masterplan integrale veiligheid gemeente Helmond 2019-2022 

V 
1. In te stemmen met het Masterplan Integrale Veiligheid Helmond 2019-2022; 
2. In te stemmen met de publieksversie van het Masterplan Integrale Veiligheid Helmond 2019-

2022; 
3. Na instemming het Masterplan Integrale Veiligheid Helmond 2019-2022  ter vaststelling, via de 

Adviescommissie Inwoners d.d. 20 november 2018, doorleiden naar de raadsvergadering d.d. 
27 november 2018. 

 

B 
Het college verzoekt om in het kader van de koppeling tussen de thema’s veiligheid en zorg 
om meer aandacht voor de zorg (voor o.a. slachtoffers van misdrijven).  

Voor het overige conform.  

 

24. vB 33881179 Septembercirculaire 2018 

V 
Vaststellen raadsinformatiebrief septembercirculaire 2018 en deze verzenden naar de raad 

 

B Het college verzoekt om een aangepaste RIB.  
 
Voor het overige conform  
 

  


