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Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 
 

Datum 19-11-2019 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 
 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 
 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 12 november 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 lijst van uitnodigen en deze wordt geactualiseerd. 
 
 
 

3. vB | 50102382 - Actieplan Bedrijventerreinen Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. Het 'Actieplan Bedrijventerreinen Helmond' vast te stellen 

2. Het 'Actieplan Bedrijventerreinen Helmond' in nauwe samenspraak met Stichting 

Bedrijventerreinen Helmond en het georganiseerde bedrijfsleven uit te voeren 

3. Het 'Actieplan Bedrijventerreinen Helmond' onderdeel te maken van de aanvraag voor een MKB-Deal 

bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

4. Voor de realisatie van de projecten uit het 'Actieplan Bedrijventerreinen Helmond' de resterende 

middelen uit de Economische Impuls Bedrijventerreinen, zijnde € 875.000, in te zetten als 

cofinanciering. 

5. De middelen ten behoeve van 'impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen', in totaal € 

2 miljoen, te koppelen aan projecten en businesscases die uit het actieplan voortvloeien en daarbij uit 

te gaan van minimaal een evenredige cofinanciering vanuit het bedrijfsleven. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

4. vdW | 50103461 - Aanbesteding van een Vergunning-, Toezicht- en Handhavingapplicatie door ODZOB 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van bijgaande brief van de ODZOB. 

2. In te stemmen met de inhoud van bijgaande antwoordbrief. 

3. In te stemmen met de verzending van de antwoordbrief. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

5. vdW | 50106584 - Vaststelling wijzigingsplan Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat 
 

Beslispunten 

 
1. Het wijzigingsplan Centrum II--Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat ongewijzigd vaststellen en 

het plan vervolgens voor het mogelijk instellen van beroep opnieuw voor zes weken ter inzage te 

leggen. 

2. Kennis te nemen van het bijgevoegd definitief besluit ter vaststelling van hogere waarden voor 

de geluidsbelasting in het kader van de Wet Geluidhinder. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

6. vB | 50121637 - Subsidievaststelling: Project 'Masterclass Primair Onderwijs' 
 

Beslispunt 
 

Definitief vaststellen van de subsidie ter hoogte van €10.000 voor het project 'Masterclass PO' voor het 

schooljaar 2018-2019. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

7. vD | 50129967 - Intentieovereenkomst onafhankelijke clientondersteuning 
 

Beslispunten 

 
1. Een intentieovereenkomst aan te gaan tussen organisaties die in Helmond onafhankelijke 

cliëntondersteuning bieden en Gemeente Helmond, conform bijgevoegde concept; 

2. De burgemeester te verzoeken de wethouder zorg & welzijn te machtigen deze 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente Helmond. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

8. vB | 50123702 - Beantwoording raadsvragen: 039 GL, PvdA, D66 Gelijke vergoeding stageplaatsen 
 

Beslispunt 
 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

9. Ma | 50135678 - Beantwoording raadsvragen: 041 50Plus Situatie Helmond Marketing  
 

Beslispunt 
 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

10. vdW | 50118900 - Beslissing op bezwaar: Verleende omgevingsvergunning (1.2019.0085.001) 
 

Beslispunt 
 

Na heroverweging, bij het bestreden besluit blijven. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

11. vD | 50130454 - Beslissing op bezwaar: Accu’s scootmobiel Wmo (2.2019.0130.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het besluit van 4 juli 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

12. vD | 50131008 - Beslissing op bezwaar: Scootmobiel Wmo (2.2019.0121.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het besluit van 1 juli 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

13. vD | 50131098 - Beslissing op bezwaar: Elektrische aankoppelfiets Wmo (2.2019.0138.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het besluit van 18 juni 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

14. Do | 50132494 - Beslissing op bezwaar: Exploitatie kindcentra Wet kinderopvang (2.2019.0149.001) 
 

Beslispunten 
 

Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

15. vdW | 50133490 - Beslissing op bezwaar: Last onder dwangsom (1.2019.0061.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Na heroverweging bij uw besluit blijven. 

2. De begunstigingstermijn stellen op 1 april 2020. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 

 
 

16. vdW | 50125368 - Beslissing op bezwaar: Omgevingsvergunning fitnessbedrijf Herselsestraat 

5-7-9-11 (1.2019.0088.001 t/m 008) 

 
Beslispunten 

 
1. De bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit van 22 maart 2019 in stand te laten. 
 

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

  



 

 

17. vB | 50108244 - Uitwerking Perspectief op Werk: subsidieverleningen voor projectvoorstellen 
 

Beslispunten 

 
1. Subsidie aan Senzer te verlenen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2020 voor een 

bedrag van 80.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Implementatie werkwijze 

intensieve dienstverlening 2019-2020" met dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

2. Subsidie aan Senzer te verlenen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2020 voor een 

bedrag van 90.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Psychisch kwetsbaren 2019-

2020" met dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

3. Subsidie aan UWV te verlenen voor de periode 1 november 2019 tot 1 november 2020 voor een 

bedrag van 40.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Werkplaatsen WIA 

kandidaten“ met dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

4. Subsidie aan Senzer te verlenen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september voor een bedrag 

van 80.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Functiecreatie en jobcarving 2019-

202"met dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

5. Subsidie aan Senzer te verlenen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2020 voor een 

bedrag van 65.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Mentorwijs 2019-202" met 

dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

6. Subsidie aan Senzer te verlenen voor de periode 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 voor een bedrag 

van 45.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Duurzame plaatsing & nazorg 2019-

2020" met dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

7. Subsidie aan UWV te verlenen voor de periode 31 december 2019 tot 31 december 2020 voor een 

bedrag van 20.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel "Opleidingsmarkt" met dekking 

vanuit impulsmiddelen PoW. 

8. Subsidie aan ROC Ter AA te verlenen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2020 voor 

een bedrag van 122.000,- euro inclusief BTW op basis van projectvoorstel “Pilot Praktijkleren” met 

dekking vanuit impulsmiddelen PoW. 

9. Subsidie aan Senzer te verlenen voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2020 voor een 

bedrag van 28.000,- euro incl. BTW voor de projectleider “Pilot Praktijkleren” vanuit Senzer zoals 

opgenomen in het projectplan “Pilot Praktijkleren” van ROC Ter AA met dekking vanuit 

impulsmiddelen PoW. 

10. De programmamanager Onderwijs en Arbeidsmarkt mandaat te verlenen bovenstaande 

subsidiebesluiten te ondertekenen namens het College met dekking. 

11. De Helmondse gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de inhoud 

van bovenstaande projecten PoW. 

12. De raadsinformatiebrief ter kennisname te verzenden naar de Colleges van de regiogemeenten. 

13. De monitoring en adviesfunctie PoW te beleggen bij de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Helmond- de Peel in afwachting van de samenwerkingsovereenkomst van deze Regiegroep. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele tekstuele wijzigingen in de raadsinformatiebrief, besluit het 
college conform het voorstel. Wel vraagt ze te onderzoeken of een duurzame inbedding na 2020 
mogelijk is. Vooralsnog meent het college dat het slechts gaat om een proefperiode van één jaar. 
 

 
 
 


