
 
   

 

 
 
 

                                                                                                Stafbureau Secretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 
 

Datum 10-12-2019 

Aanvang 09:00 

Locatie Boordhuys, Nuenen 
 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 
 
 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 3 december 2019 
 

Beslispunt 
 

De besluitenlijst vaststellen. 
 

Besluit: met inbegrip van de navolgende toevoeging, stelt het college de besluitenlijst vast. 
Onder punt 3 dient toegevoegd te worden dat de nieuwe lijn is om alleen beslissingen op 
bezwaar aan het college voor te leggen waarin contrair wordt gegaan op het advies van de 
bezwaarschriftencommissie. Met dit besluit dient de mandaatregeling te worden aangepast. 
Daarnaast vraagt ze wederom uitdrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van de beslissingen op 
bezwaar die afkomstig zijn van Senzer. 

 
 
 

2. Uitnodigingen 
 

Ter bespreking 
 

De lijst van uitnodigingen 
 

Besluit: het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. Het verzoek 
is om de Helmonders van het Jaar eveneens uit te uitnodigen voor het Rotary Concert. 

 
 
 

3. Ma | 50134695 - Schone Lucht Akkoord 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het convenant Schone Lucht Akkoord; 

2. In te stemmen met deelname aan de pilot houtstookvrije wijk en deze pilot te spitsen op de 

nieuwbouwwijk Brainport Smart District; 

3. Wethouder Maas namens het college mandateren om het convenant Schone Lucht 

Akkoord te ondertekenen; 

4. De raadsleden via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren. 
 

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

 
 

4. Ma | 50143817 - Beantwoording raadsvragen 44 50Plus: Waterzuivering en medicijnresten 
 

Beslispunt 
 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

5. dV | 50140619 - Beantwoording raadsvragen 45 PvdA: Collectieve aanvullende verzekering 

ziektekosten 
 

Beslispunt 
 

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

Besluit: conform voorstel.  
 
 
 

6. Do | 50145020 - Raadsinformatiebrief: Evaluatie en borging impuls aanpak sexting en 
loverboypraktijken 

 
Beslispunt 

 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

7. vD | 50139297 - Kwaliteitssysteem Informatiebeheer 
 

Beslispunten 

 
1. Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer vast te stellen. 

2. Het metagegevensschema vast te stellen. 

3. Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer na besluitvorming college op te nemen in de 

randvoorwaarden en kaders binnen de informatievoorziening (i-architectuur). 

4. Het (wijziging)beheer van het kwaliteitssysteem informatiebeheer en 

metagegevensschema te mandateren aan de coördinator DIV. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 

8. Ma | 50143650 - Subsidieverlening: Lokale VVV-dienstverlening 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Een eenjarige subsidie van € 102.245 te verlenen aan Bibliotheek Helmond-Peel voor het uitvoeren 

van de lokale VVV-dienstverlening in 2020; 

2. Deze subsidie te dekken uit het budget toeristische aangelegenheden (programma 5) 

3. De lokale VVV dienstverlening te evalueren in het eerste kwartaal van 2020 

4. De bijgevoegde concept-beschikking met kenmerk 34190610 vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

 
 

9. Do / dV | 0142603 - ESF Samenwerkingsovereenkomst met Senzer 2e tranche Programma Actieve 
Inclusie 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de inhoud van de ESF Samenwerkingsovereenkomst met Senzer over de tweede 

tranche van het programma Actieve Inclusie project ‘Kansen Grijpen’; 

2. Deze ESF samenwerkingsovereenkomst met Senzer aan te gaan. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

9. vdW | 50144160 - Beslissing op bezwaar: Afwijzing handhavingsverzoek (1.2019.0123.001) 
 

Beslispunten 

 
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit van 26 juni 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

10. vdW | 50144270 - Beslissing op bezwaar: Wegslepen auto (1.2019.0178.001) 
 

Beslispunten 

 
1.  Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2.  Het bestreden besluit van 12 oktober 2019 in stand laten 
 

 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

11. vdW | 50145906 - Beslissing op bezwaar: Participatiekosten project Adelaarplein (2.2019.0148.001) 
 

Beslispunten 

 
1.  Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2.  Het besluit van 14 juni 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

12. Ma | 50146242 - Beslissing op bezwaar: Niet aanbrengen geluidswerende maatregelen 
(1.2019.0131.001) 

 
Beslispunten 

 
1.  Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2.  Het bestreden besluit van 14 juni 2019 in stand te laten. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

13. Bm | 50146629 - Aanpassing integriteitsregelingen 
 

Beslispunten 

 
1. Vast te stellen de Regeling melding en onderzoek integriteitschendingen, misstanden en 

ongewenste gedragingen gemeente Helmond 2019 onder voorbehoud van instemming door de 

OR. 

2. In te trekken de regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016, het Protocol 

integriteitsonderzoeken Helmond 2015 en het Reglement Klachten Ongewenst Gedrag Helmond 

2014. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

14. vD | 50144099 - Huis voor de Stad: Stedenbouwkundig volume 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de peiling Huis voor de Stad: stedenbouwkundig volume; 

2. In te stemmen met de keuze voor de aangepaste optie Carré-gebouw als stedenbouwkundig volume; 

3. In te stemmen met de voorgestelde aanpak parkeren voor het nieuwe Huis voor de Stad; 

4. In te stemmen met het raadsvoorstel Huis voor de Stad: stedenbouwkundig volume. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
  



 

 

15. Do | 50147575 - Brainport Development: Jaarplan 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van het Jaarplan 2020 van Brainport en hier een standpunt over in te nemen; 

2. In te stemmen met de conceptbrief richting het bestuur van Brainport naar aanleiding van de 

discussie in de raad; 

3. In te stemmen met het verzenden van een afschrift van deze brief naar de raad. 

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

 
 

16. Ma | 50140616 - Subsidieverlening Helmond Marketing en reactie jaarplan 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van het Jaarplan 2020 van Helmond Marketing. 

2. In te stemmen met de toekenning van basissubsidie aan Helmond Marketing voor het jaar 

2020, ten hoogte van € 333.540,-. 

3. In te stemmen met de toekenning van de toeristenbelasting, ten hoogte van € 102.000,-, aan 

Helmond Marketing voor de in het jaarplan 2020 beschreven doeleinden. 

4. De toekenning van middelen, alsmede de reactie van het college op het Jaarplan 2020, te 

communiceren richting Helmond Marketing via bijgevoegde reactiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

17. Do | 50144033 - Digitale Stad: Presentatie visiedocument aan raad d.d. 17 december 2019 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis te nemen van de presentatie aan de raad op 17 december 2019 tijdens de 

podiumbijeenkomst. 

2. De presentatie inclusief het visiedocument van het programma Digitale Stad Helmond doorgeleiden 

naar de raad. 

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

 
 

18. Do | 50141700 - Digitale Stad: Warande in samenwerking met TUe LightHouse en Intemo 
 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met fase 1 van het voorstel van TUe LightHouse / Intemo; 

2. De kosten voor fase 1, €9.900,- exclusief BTW, ten laste brengen van het budget Digitale Stad 
Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
 

19. Ma | 50146533 - Plaatsing gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met verlenging van het contract met De Loop voor 2020; 

2. In te stemmen met het beëindigen van het contract met De Traverse voor 2020; 

3. De gemeenteraad, nadat communicatie met beide partijen heeft plaatsgevonden, informeren 

middels een raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: met inbegrip van de enkele tekstuele wijzigingen, besluit het college conform het 
voorstel.  
 

 
 
 
  



 

 

20. Ma | 50145756 - Subsidieverlening: Jaarlijkse bijdrage Omroep Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. Aan de Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) in 2020 een subsidie te verlenen 

van € 74.701 en deze te dekken uit Programma 5, zoals reeds opgenomen in de begroting 2020. 

2. In te stemmen met het verzenden van de beschikking (bijlage 1). 
 

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

 
 

21. vD | 50142052 - Opvolging wijkbezoeken 2019  
 

Beslispunt 
 

Kennis te nemen van de opvolging en ondernomen acties naar aanleiding van de wijkbezoeken in 

2019 in Mierlo-Hout en Helmond Oost. 
 

Besluit: het college besluit conform het voorstel. Ze verzoekt om actieve communicatie richting 
de wijkbesturen.  

 
 
 

22. Do | 50140995 - Regionale samenwerking jeugd Zuidoost-Brabant 
 

Beslispunten 

 
1. Het werkplan ’21 voor de jeugd 2020’ vast te stellen (bijlage 1) 

2. De gemeentesecretaris van gemeente Veldhoven (penvoerder) te mandateren om besluiten te 

nemen op subsidieaanvragen in het kader van de tender(s) Innovatie Pleegzorg conform 

bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 9) 

3. Het kader flexibel budget pleegzorg 21VoordeJeugd in 2019, 2020 en 2021 vast te stellen (bijlage 10) 

4. In te stemmen met de begroting Veilig Thuis 2020 (bijlage 4) 

5. Het tekort van € 55.364 op het in de begroting 2020 opgenomen bedrag voor Veilig Thuis te dekken 

uit het budget “uitvoeringskosten DVO21” (bijlage 5) 

6. De samenwerkingsafspraken van de gemeenten met Veilig Thuis vast te stellen (bijlage 6) 

7. De regionale visie op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 vast te stellen 

(bijlage 7). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

23. dV | 50133846 - Eerste wijziging tarieventabel Legesverordening Helmond 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Vast te stellen de Eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 

Helmond 2020. 

2. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

3. De gemeenteraad informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief. 
 

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

 
 

24. dV | 50140906 - Notitie Gebundelde Uitkering (BUIG) 2019 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde Notitie Gebundelde Uitkering 2019. 

2. De gemeenteraad, gehoord het advies van de adviescommissie Inwoners, voor te stellen om 

kennis te nemen van de voorgestelde maatregelen om te komen tot een kostenreductie. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

25. vdW | 50144525 - Bod woningcorporaties en prestatieafspraken 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2020 

2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

3. De ondertekening van de prestatieafspraken op 16 december 2019 te mandateren aan wethouder 

Van den Waardenburg 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Ze geeft mee dat gekeken zal worden naar het 
niet meer laten plaatsvinden van huisuitzettingen in het kader van financiële problematiek. De 
woningcoöperaties zullen in die lijn worden meegenomen.  

 
 
 

26. Bm | 50141739 - Zevende wijziging mandaatregister 
 

Beslispunt 
 

In te stemmen met de zevende wijziging van het mandaatregister, zoals opgenomen in 

bijgevoegd concept. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

27. vD | 50139213 - Vervolg implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en 

Wet zorg en dwang (Wzd) in Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het voorstel voor publiekscommunicatie; 

2. In te stemmen met het aangaan en ondertekenen van het convenant gegevensverwerking 

voor de uitvoering van het verkennend onderzoek Wvggz; 

3. Portefeuillehouder Zorg en Welzijn te machtigen om in het subregionale bestuurlijk overleg BW-

MO- Wvggz een stem uit te brengen over toetreding van een nieuwe convenantspartij. 

4. In te stemmen met het plaatsvinden van monitoring gedurende het pilotjaar en een algehele 

evaluatie aan het eind van het pilotjaar. 
 

Besluit: het college stemt in met de eerste drie beslispunten, maar voegt daaraan een vierde 
beslispunt toe waarin expliciet is opgenomen dat gedurende het pilotjaar opkomende 
praktische problematiek gemonitord wordt en dat na het pilotjaar een algehele evaluatie 
plaatsvindt. 

 


