
 
   
 
 
 

                                                                                           Stafbureau Secretaris 

 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 
 

Datum 05-11-2019 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W-kamer 
 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 
 
 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 29 oktober 2019 
 

Beslispunt 
 

De besluitenlijst vaststellen. 
 

Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 
 
 
 

2. Uitnodigingen 
 

Ter bespreking 
 

De lijst van uitnodigingen 
 

Besluit: het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. 
 
 
 

3. vD | 50110115 - Verordening maatschappelijke ondersteuning Helmond 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Instemmen met het bijgevoegde voorstel over de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Helmond 2020 

2. Na uw instemming het eerdergenoemde voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

4. Do | 50098571 - Subsidieaanvraag: Project 'Waskracht' 
 

Beslispunt 
 

In te stemmen met het toekennen van een incidentele subsidie ter hoogte van €20.000 euro en dit 

in gelijke delen te betrekken uit de budgetten Sociale Stad en Versterken Lokale Basis. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

5. vdW | 50106853 - Afwijzing planschadeverzoek: Houtse Parallelweg 98 te Helmond 
 

Beslispunt 
 

Af te wijzen van het verzoek om tegemoetkoming in planschade aan de aanvragers, woonachtig aan de 

Houtse Parallelweg, als gevolg van de inwerkingtreding van de verleende omgevingsvergunning 

"Houtse Parallelweg 100 – Pastoor Wichmansstraat". 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 



 

 

6. vdW | 50106865 - Vaststelling bestemmingsplan: Molenbunders I - Hortsedijk 54, 54A en 56 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan "Molenbunders I - Hortsedijk 54, 54A en 56" 

2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Molenbunders I, - Hortsedijk 54, 54A en 

56" ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

7. Ma | 50120818 - Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties Noord-Brabant 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis nemen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties, aanpak 

milieuonderzoek mestbewerkingslocaties  Noord-Brabant; 

2. Instemmen met de conceptzienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties 

Noord- Brabant. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

8. vD | 50127172 - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Griffie Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van het verzoek om de ingezette lijn ten aanzien van de Wnra te volgen en deze 

van toepassing te verklaren op de griffier en de medewerkers van de griffie. 

2. Kennis te nemen van het verzoek tot intrekking van de oude Verordening werkgeverscommissie 

en vaststelling van de nieuwe Verordening werkgeverscommissie 2020. 

3. Kennis te nemen van het verzoek tot intrekking van het oude Delegatiebesluit werkgeverschap raad 

en vaststelling van het nieuwe Delegatiebesluit werkgeverschap raad per 1 januari 2020; 

4. Kennis te nemen van het verzoek tot intrekking van de oude Arbeidsvoorwaarderegeling griffie 

Gemeente Helmond en het verzoek tot vaststelling van de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling griffie 

Gemeente Helmond per 1 januari 2020; 

5. In te stemmen met het raadsvoorstel en deze door te geleiden naar de raad. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

9. dV | 50126966 - Pro forma bezwaar: Definitieve toekenning BUIG-middelen 2019 en voorlopige toekenning 

BUIG- middelen 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen om Pro Forma bezwaar in te dienen bij het ministerie van SZW tegen de 

definitieve beschikking BUIG 2019 en voorlopige beschikking BUIG 2020. 

2. Berenschot te machtigen om namens het college van de gemeente Helmond op te treden in de 

bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen de beschikkingen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

10. Bm | 50126102 - Beslissing op bezwaar: Wob-verzoek (1.2019.0096.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

11. Bm | 50125563 - Beslissing op bezwaar: Wob-verzoek (1.2019.0097.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

12. dV | 50126973 - Beslissing op bezwaar: Terugvordering bijstand van 1-10-2018 t/m 31-1-2019 
(2005000115) 
 

Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen; 

2. Het bestreden besluit herzien, in die zin dat de terugvordering van de bijstand vanaf 1 oktober 2018 tot 

en met 31 januari 2019 op grond van artikel 58 lid 2 sub onder 1 PW van € 3.023,31 bruto zal komen te 

vervallen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

13. Bm | 50070324 - Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met bij bijgevoegde concept Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020 

2. Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020 via de 

adviescommissie aan de raad voor te leggen, conform bijgevoegd raadsvoorstel 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 

14. dV | 50086655 - Subsidievaststelling: Humanitas Helmond in het kader van Versterken Lokale Netwerken 

2018 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie die vanuit het subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken is verleend aan 

Humanitas Helmond voor 2018, conform verlening vast te stellen op € 385.294,-; 

2. De bijgevoegde vaststellingsbeschikking vast te stellen en te verzenden aan Humanitas Helmond. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

15. vB | 50119621 - Deelname Gemeente Helmond in Coöperatie Urban Development Initative U.A. (UDI) 
 

Beslispunten 

 
1. Deel te nemen in de coöperatie Urban Development Initiative U.A. (UDI) aan de hand van de statuten 

van de bestaande coöperatie, onder voorbehoud dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft te 

aanzien van dit voornemen. 

2. Kennis te nemen van de additionele informatie ten aanzien van de juridische en 

financiële/personele consequenties van de deelname. 

3. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeenteraad met het verzoek eventuele wensen 

en bedenkingen kenbaar te maken. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

16. vB | 50124319 - Raadsinformatiebrief: Evaluatie Innovatiehuis De Peel 
 

Beslispunten 

 
1. Akkoord te gaan met de evaluatie van Innovatiehuis De Peel 

2. Naar aanleiding van de evaluatie bij de Stuurgroep Innovatiehuis De Peel aandacht te vragen voor 

de verbeterpunten ten aanzien van doel, organisatie en financiering 

3. De raadsinformatiebrief over de evaluatie Innovatiehuis De Peel vast te stellen en aan te bieden aan 

de gemeenteraad 
 

Besluit: met inbegrip van een enkele tekstuele aanpassing, besluit het college conform het 
voorstel.  
 
 
 

17. Do | 50124842 - Nieuwe producten en tarieven behandeling en begeleiding jeugdhulp 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de productomschrijvingen voor de specialistische behandelingsproducten Jeugd en 

de begeleidingsproducten en diagnostiek Jeugd; 

2. In te stemmen met de voorgestelde tarieven, behorend bij de specialistische behandelproducten 

en begeleidingsproducten Jeugd, te weten: 

Ambulant specialistisch GGZ 1: € 97,20 per uur 

Ambulant specialistisch GGZ 2: € 109,20 per uur 

Ambulant specialistisch GGZ 3: € 121,20 per uur 

Ambulant specialistisch LVB 1: € 81,00 per uur 

Ambulant specialistisch LVB 2: € 86,40 per uur 

Ambulant specialistisch Jeugdzorg 1: € 88,20 per 

uur Ambulant specialistisch Jeugdzorg 2: € 93,00 

per uur 

Multi Dimensionale Familietherapie (MDFT): € 10.351,50 per 

traject Relationele Gezinstherapie (RGT): € 7.500,00 per traject 

Multi Systeem Therapie (MST): € 16.414,00 per 

traject Begeleiding individueel 1: € 62,40 per uur 

Begeleiding individueel 2: € 64,80 per uur 

Begeleiding individueel 3: € 69,00 per uur 

Begeleiding individueel 4: € 61,20 per uur 

Begeleiding groep 1: € 48,73 per dagdeel 

Begeleiding groep 2: € 62,10 per dagdeel; 

3. In te stemmen met de ingangsdatum van de nieuwe producten op 1 januari 2020 en een 

sterfhuisconstruct voor de oude producten tot 1 juli 2020; 

4. In te stemmen met het verlengen van de individuele verblijfstarieven voor de duur van één jaar; 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 


