
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 30 oktober 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 23 oktober 2018 en Nieuws uit B&W 
 

V 1) De besluitenlijst vaststellen. 
2) Instemmen met Nieuws uit B&W van 9 oktober en 23 oktober. 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is geactualiseerd  

3. dV 33885661 Bezwaar tegen intrekking bijstandsuitkering per 4 september 2018 en terugvordering 
van de ten onrechte uitbetaalde uitkering van € 1.870,84 

V 
 Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 

 Het besluit te herroepen, in die zin dat;   

1.  De intrekking van de bijstandsuitkering over de periode van 1 juni 2017 t/m 3 
september 2017 te laten vervallen. 

2.  De terugvordering van de onterecht ontvangen uitkering over de periode 1 juni 
2017 t/m 3 september 2017 te laten vervallen. 

3.  De bijstandsuitkering per 4 september 2017 in te trekken. 
 

B Conform  

4. vdW 33882803 Besluiten tot kostenverhaal van de gemaakte kosten bestuursdwang Schelvisstraat 3 

V 
Besluiten tot verhaal van de gemaakte kosten bestuursdwang Schelvisstraat 3 

 

B Conform  

5. Bm 33751606 Jaarverslag 2017 Bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond 

V 
1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2017 van de Bezwaarschriftencommissie gemeente 

Helmond. 
2. De aanbevelingen gedaan door de bezwaarschriftencommissie overnemen zoals verwoord 

in de toelichting. 
3. Het jaarverslag met bijgevoegd commissieformat ter kennisname toesturen aan de 

commissie Inwoners. 
 

B Conform  
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6. Do 33878738 Uitvoering motie kinderpardon 

V 
1. Aan te sluiten bij de gemeenten die gemeente Helmond zijn voorgegaan in het 

kinderpardon 
2. Middels bijgevoegde brief aan de staatssecretaris van J&V te pleiten voor een goede 

oplossing en kortere doorlooptijden voor een asielaanvraag 
3. De brief aan de staatssecretaris in afschrift te sturen naar de VNG; 
4. De raad via bijgevoegde RIB te informeren over de uitvoering van de motie. 

 

B Het college verzoekt om een aanpassing van de RIB, zijnde het toevoegen van meer context 
inzake de uitvoering van de motie kinderpardon.  
 
Voor het overige conform.  
 

7. dV 33890400 Algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen 2019 

V 1. Besluiten dat de kermissen in 2019 op de volgende data worden gehouden: 
- de voorjaarskermis van vrijdag 29 maart tot en met zondag 7 april  
- de brouwhuiskermis van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 mei 
- de zomerkermis van donderdag 11 tot en met woensdag 17 juli 

2.  De algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen 2019, conform bijgevoegd concept, 
 vaststellen 
3.  Bepalen dat de verzette markt tijdens de voorjaarskermis wordt gehouden op de Noord en Zuid 
Koninginnewal, de Watermolenwal (ged.) en de Kerkstraat (ged.) en tijdens de zomerkermis op de 
Noord en Zuid Koninginnewal,  de Ameidewal (ged.),  de Marktstraat  en Kerkstraat (ged.). 
 
 

B Conform.  

8. Ma 33870531 Afronding fase 1 en communicatie en vervolg onderzoek GenX 

V 1: De raad te informeren over het onderzoek naar GenX, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
2: Het onderzoeksrapport, inclusief de samenvatting, beschikbaar te stellen via onze website. 
 

B In overleg met de wethouders en de afdeling communicatie wordt de RIB aangepast. 
 
Voor het overige conform  

9. dV 33883678 Bespreken en vaststellen van de Notitie Gebundelde Uitkering 2018 / Plan van Aanpak 
verlagen uitgaven BUIG 2018 

V 
1. In te stemmen met bijgevoegde Notitie Gebundelde Uitkering 2018 / Plan van Aanpak verlagen 

uitgaven BUIG 2018. 
2. De gemeenteraad, gehoord het advies van de adviescommissie Inwoners, voor te stellen om in 

te stemmen met de voorgestelde maatregelen om te komen tot een kostenreductie. 
 

B Conform  
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10. dV 33878534 Afwijzing subsidieaanvraag Beginstation 

V 1. de subsidieaanvraag 2018 van het Beginstation af te wijzen; 
2. deze afwijzing in een persoonlijk, ambtelijke gesprek aan het Beginstation toe te lichten; 
3. wethouder De Vries als eerste aanspreekpunt voor het Beginstation te benoemen. 

B Het college verzoekt om beslispunt 2 aan te passen, zijnde: 
- In een persoonlijk gesprek - met de wethouder – de afwijzing subisdieaanvraag 

Beginstation toe te lichten en tezamen mogelijke alternatieven te verkennen.  
 
Voor het overige conform.   
 

11. vB 33875565 Vaststelling inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2018 

V 
Vaststellen 'Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2018' conform bijgevoegd 
concept. 

 

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

12. Bm 33886417 Plan van aanpak naar aanleiding van jaarverslag bezwaarschriftencommissie 

V 
1. Instemmen met het plan van aanpak dat voortvloeit uit de aanbevelingen uit het 

Jaarverslag Bezwaarschriften 2017 
2. Het Jaarverslag Bezwaarschriften 2017 voorzien van Raadsinformatiebrief ter informatie 

naar de raad versturen 
 

B Het college verzoekt om een aanpassing van de RIB, zijnde het toevoegen van een 
procesduiding.  
 
Voor het overige conform.  
  

13. Ma 33889277 Bestedingsvoorstel budget evenementen van 2019 

V Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de programmabegroting op 30 
oktober 2018: 
  
1. Bijgevoegde 'Nadere regels subsidies evenementen Helmond 2018' vast te stellen; 
2. De ‘Nadere regels subsidies evenementen Helmond 2017’ in te trekken; 
3. Het in 2019 totaal beschikbare evenementenbudget (€ 450.000) als volgt te verdelen: 
     a. voor basisevenementen maximaal € 75.000 
     b. voor wijkevenementen maximaal € 30.000 
     c. voor reguliere evenementen maximaal € 275.000 
     d. voor evenementenondersteuning maximaal € 50.000 
     e. voor evenementenmonitoring maximaal € 20.000 
4. Het in 2019 voor de basisevenementen beschikbare bedrag (€ 75.000) als volgt te verdelen: 
     a. Buitencarnaval in Helmond Centrum: € 15.000 
     b. Koningsnacht/dag in Helmond Centrum: € 35.000 
     c. Herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten Helmond: € 10.000 
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     d. Sinterklaasintocht in Helmond Centrum: € 15.000 
5. Mandaat te verlenen aan de teammanager expertise en ontwikkelen voor het verlenen, 
bevoorschotten en vaststellen van subsidies voor basis- en wijkevenementen op basis van de 
nadere regels subsidies evenementen Helmond 2018; 
6. Het ‘Aanvraagformulier subsidieverlening evenementen’ vast te stellen; 
7. Het ‘Aanvraagformulier subsidievaststelling evenementen’ vast te stellen. 
8. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief (rib). 
 

B Het college verzoekt om:  
1) een aanpassing van de RIB 
2) meer aandacht voor de thema’s jeugd en duurzaamheid 
3) 2019 als een evaluatiejaar te beschouwen 

 
Voor het overige conform.  
 

14. Ma 33890536 Besluitvorming resultaten studie Bundelroutes en vervolgprojecten 

V 
1   Kennis nemen van de resultaten van de Verkennende studie Bundelroutes. 

2   Instemmen met de conclusies van de Verkennende studie. 

3   Instemmen met de kaders voor uitwerking van de vijf Projectclusters. 

4    Instemmen met de vijf Projectclusters (inhoudelijk en werkwijze, taakverdeling) als onderling 
samenhangende vervolgprojecten binnen de kaders van SmartWayZ.NL, de 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en de kaders voor de Bundelroutes. 

5    Instemmen met het trekkerschap van Projectcluster 2 Geactualiseerde Verkeersvisie Helmond 
en uit te spreken dat tussentijdse resultaten en afwijkingen van de kaders worden afgestemd in het 
Bestuurlijk Overleg Oost van de Bereikbaarheidsagenda. 

6    Instemmen met het informeren van de gemeenteraden/Provinciale Staten met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

7    Instemmen met concept-persbericht (te verspreiden door Eindhoven namens de 10 gemeenten 
en de provincie Noord-Brabant). 

 

B Het college verzoekt om in de RIB op te nemen de inhoudelijke verbinding met de 
Mobiliteitsvisie Helmond Centrum.  
Verder verzoekt het college om een aanpassing van de presentatie Verkennende studie 
bundelroutes Zuidoost-Brabant.  
 
Voor het overige conform.   
 

15. vdW 33891713 Update proces Metropoolregio Eindhoven (informatienotitie) 

V Kennis te nemen van de stand van zaken in het Updateproces Metropoolregio Eindhoven. 

B Het college verzoekt om aan het adviesvoorstel de kanttekening toe te voegen: het huidige 
besluit kent geen financiële consequenties. Het vervolgtraject (dat voortvloeit uit dit besluit) 
kent wel financiële consequenties.  
 
Voor het overige conform.  
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16. vdW 33891591 Presentatie Integraal Nalevingsplan Fysieke Leefomgeving 2019 – 2022 

V 
Akkoord te gaan met bijgaande presentatie over het door u op 2 oktober 2018 vastgstelde Integraal 
Nalevingsplan Fysieke Leefomgeving 2019 - 2022 tijdens de vergadering van de opiniecommissie 
inwoners op 13 november 2018. 

 

B Conform  

17. dV 33890958 Verplaatsen van weekmarkt en compensatie 

V 
1. Op basis van artikel 3 en artikel 13 van de ‘Nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit 

warenmarkten Helmond 2011’ het evenement Schaatsen in Helmond aan te merken als een 
dringende reden en een algemeen belang om een deel van de markt in Helmond-centrum te 
verplaatsen en daarmee ook voor een deel van voornoemde markt de opstelling en inrichting te 
wijzigen. 

2. Vanwege de noodzakelijke verplaatsing van zes marktondernemers van 8 december t/m 6 
januari ten faveure van het evenement Schaatsen in Helmond, de Watermolenwal aan te 
wijzen als tijdelijke marktlocatie voor een deel van de markt in Helmond-centrum. 

3. Een verkeersbesluit te nemen voor het afsluiten van de Watermolenwal en zijn toegangsroutes 
volgens de in bijlage opgenomen kaart en op de daarvoor bestemde wijze bekend te maken. 

4. Voor de zes te verplaatsen marktondernemers voor vijf zaterdagen dat deel van het marktgeld 
te compenseren dat betrekking heeft op de standplaats 

5. In te zetten op gezamenlijke wekelijkse promotie en voor de uitvoering van een 
activiteitenprogramma Stichting Marktpromotie Helmond te verzoeken hiervoor middelen ter 
beschikking te stellen 

6. De betrokken marktondernemers een beschikking toe te sturen waarin de verplaatsing en hun 
plek duidelijk wordt omschreven en de compensatie wordt toegekend 

7. Alle marktondernemers via het Marktjournaal te informeren over het evenement Schaatsen in 
Helmond en de consequenties daarvan voor de markt. 

 
 
 

B Conform  

18. Do 33891298 Vaststellen beleidsplan OAB/VVE 2019-2023 

V 
1. Kennis te nemen het beleidsplan OAB/VVE gemeente Helmond 2019-2023 

2. De Raad voor te stellen, gehoord de commissie Inwoners, het beleidsplan OAB/VVE 
beleidsplan 2019-2023 vast te stellen. 

 

B Conform  

19. vB 33891991 Eerste wijziging van de Verordening Onroerend-zaakbelastingen Helmond 2019, 
aanpassing tarieven niet-woningen 

V 
1. De Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Onroerend-zaakbelastingen Helmond 

2019 vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de Gemeenteraad. 
2. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het wijzigingsbesluit op de gebruikelijke wijze bekend te 



 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 30 oktober 2018  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

maken. 
3. De Raad vooraf via een Raadsinformatiebrief op de hoogte stellen van deze wijziging. 
 

B Conform  

20. dV 33892507 Beantwoording raadsvragen PvdA inzake voorgenomen vervanging sluizen 8&9 
 

V Instemmen met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen (PvdA-fractie) naar aanleiding 
van de raadsinformatiebrief over de voorgenomen vervanging van sluizen 8 en 9. 
 

B Het college verzoekt om de beantwoording vraag 4 aan te passen.  
 
Voor het overige conform  
 

21. dV 33884757 Subsidieaanvraag sociaal restaurant Ratatouille 

V Akkoord te gaan met 
1. Het afwijzen van het subsidieverzoek 
2. Bijgevoegde afwijzingsbrief 

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

22. Bm 33890861 Noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 2018 

V 
1. Kennis nemen van de uitgevaardigde noodverordening risicowedstrijd betaald voetbal Helmond 

2018 
2. Kennis nemen van het voorstel van de burgemeester aan de raad om de noodverordening 

te bekrachtigen. 
 

B 
Conform  

  


