
 
   
 
 
 

                                                                                           Stafbureau Secretaris 

 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 
 

Datum 29-10-2019 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 
 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 
 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 oktober 2019 
 

Beslispunt 
 

De besluitenlijst vaststellen. 
 

Besluit: met inbegrip van het enkele wijzigingen, stelt het college de besluitenlijst vast. 
 
 
 

2. Uitnodigingen 
 

Ter bespreking 
 

De lijst van uitnodigingen 
 

Besluit: het college bespreekt de lijst van uitnodigingen en deze wordt geactualiseerd. 
 

 
 

3. vB | 50119133 - Raadsinformatiebrief: Digitale Toegankelijkheid 
 

Beslispunten 
 

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en het verzenden daarvan aan de raad. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

4. dV | 50107878 - Data en algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen Helmond 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het houden van de kermissen in 2020 op de volgende data:  

De voorjaarskermis van vrijdag 28 maart tot en met zondag 5 april 

De Brouwhuiskermis van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 mei  

De zomerkermis van donderdag 9 tot en met woensdag 15 juli 

2. Vast te stellen de algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen kermissen 2020, conform bijgevoegd 

concept. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

5. vdW | 50122444 - Bestemmingsplan Stationskwartier: Binnen Parallelweg 10-72 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72; 

2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-

72 ongewijzigd vast te stellen conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

6. vdW | 50100843 - Beleidsregel en aanwijzingsbesluiten afval inzamelvoorzieningen Dortmunderkader, 

Kanaalboulevard en Nieuwveld 
 

Beslispunten 

 
1. De beleidsregel “Locatiekeuze afval inzamelvoorzieningen Helmond 2019” vast te stellen. 

2. Aanwijzingsbesluit (ondergrondse) inzamelvoorzieningen hoek Dortmunderkade en Kanaalboulevard 

(AB IV 00001) vast te stellen. 

3. Aanwijzingsbesluit (ondergrondse) inzamelvoorzieningen Nieuwveld (AB IV 00002) vast te stellen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

7. vdW | 50102090 - Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied Metropoolregio Eindhoven en 
vaststellingsprocedure 

 
Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van het verzoek van het MRE om een reactie op concept Streefbeeld Transitie 

Landelijk Gebied en vaststellingsprocedure 

2. In te stemmen met het concept Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied (bijlage 3) 

3. Het Streefbeeld ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad in het voorjaar 2020 

4. Deze besluiten mede te delen aan het MRE conform bijgevoegde schriftelijke reactie (bijlage 1). 
 

Besluit: conform voorstel.  
 
 
 

8. vD | 50106157 - Beantwoording raadsvragen: 40 50Plus Voetbalverenigingen HVV en PVV en 

beantwoording verzoeken HVV Helmond en R.K. PVV 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de brief ter beantwoording verzoek HVV Helmond. 

2. In te stemmen met de brief ter beantwoording verzoek R.K. PVV 

3. In te stemmen met beantwoording raadsvragen 50PLUS en deze doorgeleiden naar de raad. 

4. Vast te houden aan het raadsbesluit 'visie op amateurvoetbal Helmond'. 
 

Besluit: met inbegrip van de redactionele aanpassingen, besluit het college conform het voorstel. 
 
 
 

9. Ma | 50090992 - Raadsinformatiebrief: Motie nachtnet 
 

Beslispunt 
 

In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

10. vD | 50124120 - Raadsinformatiebrief: Aanbesteding contracten vervoer Taxbus 
 

Beslispunt 
 

In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 
 

Besluit: met inbegrip van de navolgende aanpassing, besluit het college conform het voorstel. Ze 
corrigeert de paragraaf van de raadsinformatiebrief “Er zijn zowel verschillende lokale als 
landelijke ontwikkelingen (...) deze afweging." in "De financiële gevolgen zullen worden 
meegenomen in de eerstvolgende Berap." 

 
 

11. Ma | 50124184 - Raadsinformatiebrief: reactiebrief van het college op de brief van de provincie inzake 

N270 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de reactiebrief aan de provincie en deze te versturen. 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden aan de raad. 
 

Besluit: met inbegrip van de navolgende tekstuele aanpassing, besluit het college conform het 
voorstel.  
 

 
 

12. Ma | 50107769 - Subsidiesystematiek evenementen vanaf 2020 

 
Beslispunten 

 

1. Bijgevoegde concept-notitie ‘Besteding budget evenementen vanaf 2020’ vast te stellen. 

2. Bijgevoegde concept-‘Subsidieregeling evenementen 2019’ vast te stellen. 

3. Het in 2020 totaal beschikbare evenementensubsidiebudget (€ 405.000) als volgt te verdelen: 

a. voor basisevenementen maximaal € 60.000 

b. voor wijkevenementen maximaal € 30.000 

c. voor reguliere evenementen maximaal € 315.000 

4. Het in 2020 voor de basisevenementen beschikbare bedrag (€ 60.000) als volgt te verdelen: 

a. Buitencarnaval in Helmond Centrum: € 15.000 

b. Koningsdag/nacht in Helmond Centrum: € 30.000 

c. Sinterklaasintocht in Helmond Centrum: € 15.000 

5. Het ‘Aanvraagformulier subsidieverlening evenementen’ vast te stellen; 

6. Bijgevoegd concept-‘Reglement adviescommissie subsidies evenementen Helmond 2019’ vast te stellen. 

7. Kennis te nemen van de vacaturetekst voor de werving van nieuw leden voor de 

Adviescommissie subsidies evenementen. 

8. Mandaat te verlenen aan het management van Ondernemen en Ontwikkelen voor het benoemen 

van nieuwe leden van de Adviescommissie subsidies evenementen. 

9. De bezoldiging van de leden van de Adviescommissie subsidies evenementen, in totaal maximaal € 

2500, vanaf 2020 te dekken vanuit het leisurebudget. 

10. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 
  



 

 

13. Do / vB | 50106129 - Smart City Expo & World Congress Barcelona 
 

Beslispunten 

 
1. Wethouder Dortmans (Brainport Smart District) af te vaardigen voor deelname aan de innovatiemissie 

en Smart City Expo World Congress in Barcelona van 17 tot en met 20 november 2019. 

2. De ambtelijke ondersteuning voor, tijdens en na de missie te laten verzorgen door de heer R. van 

Gool (GS) en de heer D. de Klein (O&O). 

3. De deelnamekosten, alsmede reis- en verblijfskosten, geraamd op € 9.500,-- te dekken uit het 

budget Bestuurlijke  Samenwerking. 

4. Kennis te nemen van het verslag van de Innovatiemissie naar New York van mei 2019. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 

 
 

14. vB | 50100823 - Zelfevaluaties 2019 inzake de Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie 

Ondergrond (BRO) 
 

Beslispunten 

 
1. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Personen vast te stellen. 

2. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Personen vast te stellen. 

3. De Nadere regels gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Helmond 2019 vast te stellen. 

4. De nadere regels gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Helmond 2018 in te trekken. 

5. Op de gebruikelijke wijze deze nadere regels bekend te maken. 

6. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige 

Topografie en de Basisregistratie Ondergrond vast te stellen. 

7. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie 

Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergrond vast te stellen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

15. vB | 50120229 - Onttrekking aan de openbaarheid: Oostelijk gedeelte van de Tunnelovenweg 
 

Beslispunten 

 
1. De raad voor te stellen om het oostelijk gedeelte van de Tunnelovenweg aan de 

openbaarheid te onttrekken. 

2. Daartoe bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit aan te bieden aan de raad voor besluitvorming. 

3. Voor te stellen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

16. vD | 50106998 - Verbeteren mantelzorgondersteuning: Uitvoeringsprogramma 2020-2021 
 

Beslispunten 

 
1. De Uitvoeringsagenda mantelzorgondersteuning 2020-2021 vast te stellen; 

2. Dit voorstel te beschouwen als basis voor de komende jaren voor de besteding van de 

structureel beschikbare middelen voor mantelzorg. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel, maar verzoekt daarbij wel om het vastgestelde 
beleid actief onder de aandacht te brengen.  

  



 

 

 
17. Ma | 50000090 - Beleidsregels PFAS Helmond 2019 

 

Beslispunten 

 
1. De bijgevoegde Beleidsregels PFAS Helmond 2019 inzake het saneren en toepassen van 

PFAS- houdende grond vast te stellen. 

2. Af te zien van inspraak op de voorgenomen beleidsregels inzake het saneren en toepassen van 

PFAS- houdende grond; 

3. De gemeenteraad over de beleidsregels te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

Besluit: met inbegrip van een aanpassing, besluit het college conform het voorstel. Ze vraagt 
daarbij bijzondere aandacht te besteden aan een inhoudelijk communicatiemoment, zodat het 
Helmondse beleid in perspectief kan worden geplaatst. In de raadsinformatiebrief verzoekt het 
college aan te geven dat de nieuwe informatie rondom het versneld loslaten van de nulnorm door 
het kabinet, geen implicaties heeft voor de beleidsregels. 

 


