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Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 
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Locatie B&W kamer 
 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 8 oktober 2019 
 

Beslispunt 
 

De besluitenlijst vaststellen. 
 

Besluit: met inbegrip van de navolgende wijzigingen, stelt het college de besluitenlijst vast. 
De bijzin onder punt 8 over het niet overschrijden van de gealloceerde financiële 
middelen, acht het college als aanvulling op de besluittekst overbodig, aangezien dit altijd 
het uitgangspunt moet zijn.  

 
 
 

2. Uitnodigingen 
 

Ter bespreking 
 

De lijst van uitnodigingen 
 

Besluit: de lijst van uitnodigingen wordt niet besproken. Belangrijke wijzigingen worden 
door de bestuurders doorgegeven aan communicatie. 

 
 
 

3. Do | 50071229 - Onderwijsachterstandenbeleid & Voor- en Vroegschoolse-educatiemonitor 

(OABVVE) monitorrapportage en toezeggingen aan de raad 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raad 

2. In te stemmen met het aanbieden van de samenvatting van de 

onderwijsachterstandenbeleid/voor- en vroegschoolse educatie monitor (OAB/VVE) aan de 

raad 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

4. vB | 50094802 - Benoeming de heer R. Joosten als directeur-bestuurder Glasvezel Helmond BV 
 

Beslispunten 

 
1. Instemmen met het (eervol) ontslag van de heer P. van de Goorberg als directeur 

bestuurder van Glasvezel Helmond 

2. Instemmen met de benoeming van de heer R. Joosten als nieuwe directeur-bestuurder van 

Glasvezel Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

5. Do | 50071290 - Herijking kwaliteit en subsidieregeling peuteropvang en Voorschoolse Educatie 
2020 
 

Beslispunten 
 

1. In te stemmen met het uitbreiden van het VVE-peuteraanbod voor doelgroeppeuters naar 

960 uur per 1 januari 2020. 

2. In te stemmen met het uitbreiden van het peuteropvang-aanbod naar 480 uur per 1 januari 2020. 

3. Op basis van de gestelde kwaliteitseisen en de kostprijsberekening (bijlage 1) het 

uurtarief voor VVEpeuteropvang vast te stellen op € 10,00,-. 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie van € 4.800,- per 

VVE-groep voor de 'zware doelgroeplocaties'. 

5. De subsidieregeling 'VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2020' (bijlage 

2) vast te stellen en per 1 januari 2020 in werking te laten treden. 

6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 2.800.000 voor de uitvoering van VVE 

peuteropvang en voorschoolse educatie 

7. Dit te dekken uit het Onderwijsachterstandbeleid-budget en de decentrale-uitkering 

voorschoolse educatie. 

8. Gelijktijdig de 'Nadere regels peuterarrangement Helmond 2017' en 'Nadere regels VVE-

dagopvang Helmond 2016' in te trekken. 

9. De Raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitbreiding van het 

VVE-aanbod en de nieuwe subsidieregeling. 

10. Teammanager Ontwikkeling Sociaal Domein te mandateren voor het besluiten over het 

verlenen, bevoorschotten en vaststellen van subsidies op basis van de subsidieregeling 

'VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2020’ tot een bedrag van 10.000,-, 

conform huidig mandaat. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

6. vB | 50102726 - Raadsinformatiebrief: Septembercirculaire 2019 
 

Beslispunt 
 

Instemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de raad. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

7. vB | 50104747 - Raadsinformatiebrief: Goedkeuring ministerie op het actieplan Perspectief op 

Werk van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel 
 

Beslispunten 

 
1. De Helmondse gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de brief van 

het Ministerie van SZW met goedkeuring actieplan Perspectief op Werk arbeidsmarktregio 

Helmond-de Peel. 

2. Raadsinformatiebrief ter kennisname te verzenden naar colleges van de regiogemeenten. 

3. De partners van de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt via verantwoordelijk wethouder Van 

Bree door middel van toesturen brief van de staatsecretaris te informeren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

8. vB | 50104635 - Buitenlandreis mevrouw L. Penninx inzake de Food Ingrediënts-beurs te Parijs 
 

Beslispunten 

 
1. Toestemming verlenen aan mevrouw L. Penninx van de afdeling Ondernemen & 

Ontwikkelen om Food Tech Brainport mee te vertegenwoordigen tijdens de FI (Food 

Ingrediënts) beurs in Parijs. 

2. De hiermee gepaard gaande kosten te dekken uit budget Food Tech Brainport (budgetcode 
44814) 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 



 

 

9. vB | 50105959 - Toelichting limitering achtervangovereenkomst Stichting Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) 
 

Kennisnemen van 
 

De gevolgen van het aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met de Stichting 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
 

Besluit: het college neemt kennis van de informatie over de achtervangovereenkomst. 
 
 
 

10. vB | 50107278 - Subsidie reclameheffing Engelseweg 2018 
 

Beslispunten 

 
1. Het definitief vaststellen van de subsidie reclameheffing Engelseweg 2018 ten 

behoeve van de economische versterking van de Engelseweg, voor een bedrag van 

€ 28.333 

2. Over te gaan tot uitbetaling van, het na aftrek van het voorschot en de heffingskosten 

overblijvende bedrag, van € 929 van het onder 1 vastgestelde bedrag van de subsidie 

reclameheffing Engelseweg 2018 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

11. vB | 50107308 - Subsidie reclameheffing Engelseweg 2019 
 
Beslispunten 

1. Verlenen van de voorlopige subsidie reclameheffing Engelseweg 2019 voor de reclame- en 

promotieactiviteiten voor de Winkelboulevard Engelseweg voor een bedrag van € 29.000, 

waarvan thans 

€ 25.200 in de vorm van een voorschot aan de Stichting Bedrijventerreinen Helmond wordt 
betaald. 

2. Akkoord te gaan met de betaling van het bedrag van € 25.200 welke te dekken is uit de 

opbrengsten van de reclamebelasting 2019. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

12. Bm | 50119474 - Aanvraag vrijwilligerspenning voor mevrouw W.A.A. van Mierlo 
 

Beslispunten 

 
1. De vrijwilligerspenning toe te kennen aan mevrouw W.A.A. van Mierlo 

2. Deze uit te reiken door de burgemeester op 25 oktober 2019, om 14.30 uur tijdens de viering 

van het 40 jarig jubileum van de Zonnebloem Mierlo-Hout in zaal De Koning. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

13. vdW | 50108041 - Aanmeldnotitie vormvrije beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.) inzake 

bestemmingsplan Brandevoort II herziening Hazenwinkel-Liverdonk 
 

Beslispunten 

 
1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een 

milieueffectrapportage niet vereist is voor het bestemmingsplan Brandevoort II Herziening 

Hazenwinkel-Liverdonk. 

2. De bijgevoegde concept "Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Brandevoort II 

Herziening Hazenwinkel-Liverdonk" (16 oktober 2019, Omgevingsdienst Zuidoost 

Brabant), vast te stellen. 

3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan het college van burgemeester en 

wethouders van Helmond (initiatiefnemer), te sturen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 

 



 

 

14. dV | 50020199 - Eerste wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet 2018 Gemeente 

Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. De Eerste wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet 2018 Gemeente 

Helmond vast te stellen, bestaande uit 

• Wijziging van de beleidsregels 

• B063 - Draagkrachtpercentages; 

• B079 - Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting; 

• B085 - Maaltijdvoorziening; 

• B086 - Verzorging en hulp; 

• B110 - Hoogte aflossing leenbijstand; 

• Toevoeging van de beleidsregels 

F. B100 - Kosten eigen bijdrage kinderopvang; 

G. B177 - Legeskosten gehandicaptenparkeerkaart en –plaats; 

H. B178 - Huiswerkbegeleiding; 

• Terugwerkende kracht en ingangsdatum beleidsregels. 

2. Akkoord te gaan met het opnemen van beleidsregel B178 – Huiswerkbegeleiding als pilot voor 

de duur van het schooljaar 2019-2020 voor het vergoeden van externe huiswerkbegeleiding als 

uitwerking van het Kindpakket. 

3. Beleidsregel B178 – huiswerkbegeleiding na het schooljaar 2019-2020 te evalueren. 

4. De bijgevoegde reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein te sturen aan de 
Adviesraad. 

5. De Eerste wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet 2018 Gemeente Helmond 

zo spoedig mogelijk bekend te maken en te publiceren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

15. vdW | 50104773 - Beantwoording raadsvragen 038 GL: Betaalbaarheid wonen in Helmond 
 

Beslispunten 
 

Instemmen met de conceptbeantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de 

gemeenteraad 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

16. vdW | 50105057 - Huisvestingsverordening 2020 en leges 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de Huisvestingsverordening 2020 

2. Het opnemen van leges voor het aanvragen van urgentie ter hoogte van € 45,- in de 

tarieventabel van de legesverordening 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

17. vdW | 50107595 - Ontwerpbestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10 
 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10; 

2. Dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke ter visie legging; 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

18. vD | 50083827 - Implementatie Wet verplichte GGZ Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. Mede namens de vijf Peelgemeenten opdracht verstrekken aan LEVgroep met 

onderaannemer Lumens voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken ‘aannemen, triageren 

en verwerken van meldingen’ en het ‘uitvoeren van de hoorplicht', ‘( beiden Wvggz) , en het 

‘aannemen en verwerken van meldingen over verward gedrag. ‘ 

2. Mede namens de vijf Peelgemeenten opdracht verstrekken aan GGZ Oost- Brabant, voor 

het uitvoeren van de gemeentelijke taak 'verkennend onderzoek'; 

3. In te stemmen met een voorlopige kostenverdeelsleutel op basis van inwoneraantal en een 

nacalculatie op basis van daadwerkelijke inzet; 

4. In te stemmen met voorgestelde uitvoering als pilot voor de duur een jaar om deze vervolgens 

eind 2020 te evalueren; 

5. In te stemmen met deelname aan het Regionaal overleg Oost-Brabant waarbij Helmond 

namens de subregio Helmond – de Peel deelneemt; 

6. In te stemmen met het voortzetten van de aansluiting op het 'BOPZ online' van bedrijf 

Kohnraad met voldoende licenties voor de uitvoering; 

7. De gemeenteraad informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

Besluit: met inbegrip van de navolgende wijzigingen, besluit het college conform het 
voorstel. Ze benadrukt dat de ontwikkelingen bij de GGD meegenomen moeten worden en 
verzoekt een extra beslispunt toe te voegen waarin benadrukt wordt dat het gaat om een 
pilot voor de duur van één jaar en dat op basis daarvan het college eind 2020 deze 
constructie wenst te evalueren. 

 
 
 
19. vdW | 50108098 - Anterieure exploitatieovereenkomst plan Postelstraat met Stichting woCom  
 

Beslispunten 

 
1. De door Stichting woCom gewenste planologische medewerking te verlenen. 

2. Het kostenverhaal – bestaande uit plankosten en kosten voor aanpassingen in de 

openbare ruimte, tezamen €33.750,00, en (indien van toepassing) 

planschadevergoedingen – in verband met deze planologische medewerking te 

verzekeren. 

3. Hiervoor de reeds door Stichting woCom ondertekende anterieure exploitatieovereenkomst 

aan te gaan, zulks voordat de planologische medewerking wordt verleend. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

20. Do | 50119395 - Bekrachtiging: Beslispunt inzake raadsvoorstel Herijking IHP 2018-2025 
 

Beslispunt 
 

Bekrachtigen van het reeds genomen besluit d.d. 16 oktober jl. inzake de aanpassing van 

beslispunt 1.8 zoals in het aangepaste raadsvoorstel is opgenomen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

21. vdW | 50108042 - Beslissing op bezwaar: Afwijzing planschade (1.2019.0136) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit van 23 april 2019 in stand te laten. 

3. Beroep op Wet dwangsom af te wijzen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

22. Bm | 50109225 - Beslissing op bezwaar: Woningsluiting o.g.v. Opiumwet (1.2019.0112.001) 
 

Beslispunt 
 

Te besluiten het bezwaar ongegrond te verklaren, overeenkomstig het advies van 

de bezwaarschriftencommissie. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

23. vdW | 50118703 - Beslissing op bezwaar: Intrekking parkeervergunning (1.2019.0076.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren 

2. Het bestreden besluit van 28 maart 2019 in stand laten 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

24. vdW | 50118858 - Beslissing op bezwaar: Opgelegde last onder dwangsom (1.2019.007) 
 

Beslispunten 
 

1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren. 

2. De begunstigingstermijn opschorten tot 1 februari 2020. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

25. vdW | 50119092 - Beslissing op bezwaar: Geweigerde uitwegvergunning (1.2019.0104.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Te besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2. Te besluiten het bestreden besluit van 20 mei 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

26. vdW | 50119118 - Beslissing op bezwaar: Geweigerde omgevingsvergunning (2019.0120.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Te besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2. Te besluiten het bestreden besluit van 17 mei 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 

 


