
 
   

 

                                                                                          Stafbureau Secretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 
 

Datum 03-12-2019 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 
 
 
 
 

OPENBARE AGENDA 
 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 26 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 uitnodigingen en deze wordt geactualiseerd. 
 
 
 

3. vdW | 50137378 - Beslissing op bezwaar: Last onder bestuursdwang (1.2019.0155.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Te besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2. Te besluiten het bestreden besluit van 9 juli 2019 in stand te laten, maar de begunstigingstermijn te 

stellen op 1 februari 2020. 
 

Besluit: conform voorstel. 

 

 

4. vB | 50139754 - Beslissing op bezwaar: Registratie geboorteakte Brp (2.2019.0089.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. Het besluit van 25 maart 2019 in stand te laten; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

5. vB | 50139870 - Beslissing op bezwaar: Beëindiging bijhouding gegevens Brp (2.2019.0156.001) 
 

Beslispunt 
 

Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
6. dV | 50141557 - Beslissing op bezwaar Senzer: Opleggen boete en deels verlagen bedrag 

 
Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen; 

2. Het besluit deels te herroepen, in die zin dat de boete wordt verlaagd tot €650,00. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

7. dV | 50141867 - Beslissing op bezwaar Senzer: Opleggen boete op grond van de Participatiewet 
 

Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen. 

2. Het besluit (deels) te herroepen in die zin: 

a. de boete te baseren op het netto benadelingsbedrag over de periode 9-4-2018 t/m 31 juli 2018. 

b. de boete vast te stellen op €1.220,00. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

8. dV | 50141923 - Beslissing op bezwaar Senzer: Terugvordering bijstand op grond van de Participatiewet 
 

Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen 

2. Het besluit (deels) te herroepen, in die zin: 

a. het recht op bijstand in te trekken over de periode 9-4-2018 t/m 31-7-2018 

b. de ten onrechte ontvangen bijstand over de periode 9-4-2018 t/m 31-7-2018 terug te vorderen tot 
een bedrag van €2.971,13. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

9. dV | 50142032 - Beslissing op bezwaar Senzer: Terugvordering bijstand n.a.v. uitspraak Centrale 

Raad van Beroep 
 

Beslispunten 

 
1. Het besluit te herroepen voor wat betreft de terugvordering met inachtneming van de uitspraak van 

de CRvB van 15-10-2019; 

2. De terugvordering te beperken tot € 73.795,67 zijnde de teveel ontvangen bijstand over de 

periode 24-6-2004 t/m 31-12-2008. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

10. dV | 50142249 - Beslissing op bezwaar Senzer: Intrekken recht op bijstand en terugvordering 
 

Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen 

2. Het besluit (deels) ter herroepen in die zin: 

a. het recht op bijstand in te trekken vanaf 18 juli 2018 

b. de terugvordering van bijstand over de periode 8-3-2012 t/m 17 2018 komt te vervallen 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

11. dV | 50142270 - Beslissing op bezwaar Senzer: Intrekken recht op bijstand en terugvordering 
 

Beslispunten 

 
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen; 

2. Het besluit (deels) ter herroepen in die zin: 

a. het recht op bijstand in te trekken vanaf 18 juli 2018. 

b. de terugvordering van bijstand over de periode 8-3-2012 t/m 17-7-2018 komt te vervallen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

12. Do | 50132356 - Aansluiting Convenant 'Samenwerking monitor jongeren in een kwetsbare positie' 

regio Zuidoost- Brabant 

Beslispunten 

 
1. Aan te sluiten bij het convenant Samenwerking monitor jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) 

Zuidoost Brabant en daarmee: 

a. in te stemmen met de ingebruikname van de applicatie Grip JIKP (monitor); 

b. garant te staan voor een sluitende aanpak van de jongeren in een kwetsbare positie uit gemeente 

Helmond; 

c. uitvoering te geven aan de rol van gemeente Helmond als contactgemeente voor de subregio 

Helmond-De Peel; 

d. de privacy rechten van betrokkenen te borgen; 

2. De bijgevoegde aansluitingsverklaring te ondertekenen; 

3. De bijgevoegde aanbiedingsbrief te verzenden naar de gemeenten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

13. vD | 50056935 - Verlengen inzet voetbalcoördinator 
 

Beslispunten 

 
1. De reeds gereserveerde middelen (3 x €75.000) voor de voetbalcoördinator uit te strijken over vijf jaar. 

2. In te stemmen met het dekken van de middelen uit het budget voor verenigingsondersteuning. 

3. Kennis te nemen van de presentatie en het doorgeleiden daarvan naar de commissie. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
 

14. Do | 50140227 - Aanvraag verhuur schoolruimte Talentrijk aan Korein 
 

Beslispunten 

 
1. Toestemming verlenen aan Qliq om twee lokalen (één aan Theo Driessenhof en één aan Betuwehof) 

te verhuren aan 'Wij zijn Jong' voor het aanbieden van Voor- en Naschoolse opvang (BSO), met 

ingang van 6 januari 2020. 

2. Het voorbehoud te maken dat de toestemming geen garantie en automatisme is dat eenzelfde 

ruimte beschikbaar komt na de nieuwbouw dan wel renovatie voor onderwijs in Rijpelberg. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

15. Ma | 50124760 - Raadsinformatiebrief: Beantwoording motie VVD inzake beleidsregel oplaadpunten 

elektrisch vervoer 

 
Beslispunt 

 

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

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

16. vdW | 50132431 - Brief aan VNG voortzetting lobbytraject EU-notificatierichtlijn 
 

Beslispunt 
 

Instemmen met de bijgevoegde brief aan de VNG, met daarin het verzoek actief te blijven lobbyen naar 

de Europese Commissie op het schrappen van de standstill clausule in de EU-notificatierichtlijn. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel met het verzoek een afschrift aan de raad te doen 
toekomen. 

 
 
 

17. Ma | 50132039 - Voorfinanciering inzake cofinanciering Bereikbaarheidsakkoord 
 

Beslispunten 

 
1. De regio toe te zeggen dat de provinciale subsidie Bereikbaarheidsakkoord voor € 17,2 miljoen in 

te zetten is voor de voorfinanciering van regionale cofinanciering op de regiobrede projecten. 

2. Naar de regio de intentie uit te spreken om de Helmondse cofinanciering voor te financieren tot een 

bedrag van de maximale Helmondse cofinanciering van € 2 miljoen (t/m 2029). 

3. Eventuele voorfinanciering jaarlijks te bepalen op het moment dat het Poho Mobiliteit en Innovatie het 

bestedingsplan vaststelt voor subsidieaanvragen, die de jaarlijks beschikbare middelen van € 3,4 

miljoen overschrijden. 

4. De voorfinanciering beslispunt 1 te dekken uit de reeds ontvangen provinciale middelen. 

5. De financiële consequenties van het voorfinancieren beslispunt 2 nader uit te werken op het moment 

dat deze situatie zich voordoet (op zijn vroegst in 2024). 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

18. vD | 50140449 - Subsidieverlening Kinderboerderij de Veldhoeve 
 

Beslispunt 
 

In te stemmen met de verlening van een incidentele subsidie aan Kinderboerderij de Veldhoeve van 

€33.320 in 2020 voor een gastvrouw en coördinator/beheerder, zodat een toekomstbestendig plan 

binnen de financiële kaders opgesteld en geïmplementeerd kan worden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

 


