
 

 

 
Besluitenlijst Openbaar 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 08 januari 2019  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

    

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 18 december 2018 
 

V De besluitenlijst vaststellen 
 
 

B 
 
 

Conform  
 

2. Bm ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen 
 

 

B De lijst van uitnodigingen is doorgenomen en geactualiseerd.  
 
Het college verzoekt om het ITS congres en VNG congres op te nemen op de lijst van 
uitnodigingen.  
 

3. Bm Agenda raadsvergadering 8 januari 2019 

V Kennis te nemen van de agenda raadsvergadering 8 januari 2019 

B  Conform  

4. vD 
33892155 Intensivering en structurele versterking cliëntondersteuning 

V 
1. Kennis te nemen van de middelen die door het rijk voor cliëntondersteuning beschikbaar 

zijn gesteld in de septembercirculaire van 2018 van in totaal € 240.000. 
2. Deze middelen beschikbaar te stellen met het doel om cliëntondersteuning te intensiveren 

en structureel te versterken gericht op de onderwerpen: bekendheid, samenwerking, 
deskundigheid, toegang sociale teams en bereiken en ondersteunen van bijzondere 
doelgroepen. 

3. De gemeenteraad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over 
deze structurele versterking en intensivering van cliëntondersteuning. 
 

B 
Conform 
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5. Bm 
33927099 Vaststellen Veiligheidsplan Peelland 2019- 2022 

V 
1. het Peelland veiligheidsplan 2019-2022 vast te laten stellen;  

2. middels bijgaande raadsinformatiebrief (RIB) het Peelland veiligheidsplan 2019-2022 te kennisgeving 
aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

B 
Conform 

6.  Do 
33928958 Bijdrage Campagne “Koffie in Helmond” 

V 
1. In te stemmen met de uitvoering van het Projectplan “Koffie in Helmond” ter bevordering 

van de sociale cohesie in de gemeente Helmond 
2. Hiervoor een budget van € 10.000,- euro uit het budget “De Sociale Stad” 2019 

beschikbaar te stellen. 
3. De Raadsinformatiebrief over “Koffie in Helmond” vast te stellen en deze in januari 2019 te 

verzenden aan de gemeenteraad. 
 

B 
Conform 

7.  Ma 
33918786 Onttrekking aan de openbaarheid van het naamloze en doodlopende (gedeeltelijk 
verharde) pad gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg. 

V 
1. Het naamloze en doodlopende (gedeeltelijk verharde) pad op de Automotive Campus, 

parallel aan de Europaweg, aan de openbaarheid te onttrekken; 

2. Bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit vast te stellen; 

3. Dit besluit in werking te laten treden de dag na publicatie; 

4. Het raadsbesluit mede te delen aan Gedeputeerde Staten. 

 

B  
Conform 
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8.  vdW  
33933619 Reactie gemeenteraad op verzoek medewerking aan nieuwe verkaveling Geeneind 10 

V 
1. De raad te adviseren niet mee te werken aan  nieuwe verkaveling en verlegging 

bouwvlakken op Geeneind 10 volgens verzoeken van de heer Geerts van12 maart 2018 en 
8 november 2018.  

2. De griffie te adviseren de antwoordbrief te agenderen bij Ingekomen stukken van de 
raadsvergadering van 5 februari 2019. 

 

B 
Conform 

9. vdW 33926822 Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder en wijzigingsplan Buitengebied Helmond - 
De Wolfsputten 5 

V 
Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder en wijzigingsplan Buitengebied Helmond - De 
Wolfsputten 5 

 

B Conform 

10. vD 33932101 Afwijzen subsidieverzoek Sportglossy Tribune voor een bijdrage in het organiseren van 
de Sport Awards 

V 
1. In te stemmen met de afwijzing van het subsidieverzoek van Sportglossy Tribune voor een 

bijdrage in het organiseren van de Sport Awards 

2. De aanvrager middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen van het besluit 

B 
Het college verzoekt om de brief aan de stichting Sportglossy Tribune aan te passen in 
overleg met de portefeuillehouder.  

Voor het overige conform.  

11.  Do 
33928618 Aanstelling projectleider programma "geweld hoort nergens thuis"  

V 
1. In te stemmen met de aanstelling projectleider actieprogramma “geweld hoort nergens 

thuis” 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de voortgang en aanstelling projectleider 

actieprogramma “geweld hoort nergens thuis” en deze te verzenden aan de gemeenteraad. 

 

B 
Het college verzoekt om een actualisatie van de RIB.  

Voor het overige conform.  
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12. vB 
33923064 Beslissing op bezwaar beëindiging bijhouding gegevens BRP (2.2018.0184.001) 

V 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie volgen; 

2. Het bestreden besluit herroepen; 

3. De inschrijving in de BRP herstellen met ingang van 15 juni 2012. 

B 
Conform  

13. Do  
33935161 Opiniecommissie Inwoners 22 januari 2019 over Kadernota sociaal domein 

V 
1. In te stemmen met de opzet van de opiniecommissie Inwoners op 22 januari 2019, zoals 
verwoord in de uitnodiging. 

2. In te stemmen met de toezending van de uitnodiging aan de raadsleden. 

 

B 
Conform  

14.  dV 
33939573 Realisatie Tiny Forests in Helmond 

V 
1. In te stemmen met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met IVN 

Natuureducatie voor realisatie van 2 en mogelijk 4 Tiny Forests in Helmond (zie bijlage); 
2. Wethouder De Vries te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst  namens de 

Gemeente Helmond te ondertekenen; 
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de realisatie van Tiny Forests in 

Helmond en deze toe te sturen aan de Gemeenteraad. 

B 
Het college verzoekt om verduidelijking van de RIB dat middels dit schrijven de motie 
“klimaatadaptatie en de aanleg van een Tiny Forest (dd 30-10-2018)” wordt afgedaan.  

Voor het overige conform.  
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15. vD 
33928306 Ontwikkeling van informele dagbesteding 

 
1. In te stemmen met het voornemen te komen tot een netwerk aan informele inloop- en 

dagbestedingsplekken in de wijken om participatie van kwetsbare inwoners, waaronder 
mensen met geheugenproblemen/ dementie en kwetsbare ouderen, te bevorderen en hun 
mantelzorgers te ontlasten; 

2. In te stemmen met het voorstel de LEVgroep opdracht te verstrekken om onderzoek te 
doen naar enerzijds het huidige aanbod aan natuurlijke inloop- en dagbestedingsplekken in 
onze stad/wijken, het gebruik ervan en mogelijke drempels en anderzijds de behoefte te 
peilen naar dit soort voorzieningen onder de doelgroep zelf en relevante professionals in 
de wijken; 

3. in te stemmen met de eenmalige kosten voor het onderzoek door de LEVgroep ter hoogte 
van maximaal € 10.345,- en 

4. deze te dekken uit het budget PSS/reserves Wmo en Jeugd. 

 

 
Conform  

 


