
 
   

 

 
 
 

                                                                                          Stafbureau Secretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

 
 

Datum 17-12-2019 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 
 

 
 
 

OPENBARE AGENDA 
 
 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 10 december 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. vD | 50149026 - Vaststelling geschillenregeling en personeelsreglement 
 

Beslispunten 
 

1. Vast te stellen het ‘Reglement geschillencommissie cao gemeente Helmond 2020’. 

2. Vast te stellen het ‘Personeelsreglement gemeente Helmond 2020’, waarvan het 

‘Reglement geschillencommissie cao gemeente Helmond 2020’ onderdeel uitmaakt, per 1 

januari 2020. 

3. In te trekken onderstaande de (lokale) rechtspositionele regelingen van de gemeente Helmond 
a. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Helmond 
b. Gemeente Helmond Stagebeleid 2011 – 2014 
c. Bewust belonen – beleidsregels beloningsbeleid 2020 
d. Vergoedingsregeling voor het bijwonen van informatie-, inspraak- e.a. vergaderingen buiten werktijd 
e. Regeling flexibele werktijden 2014 
f. Regeling buitengewoon verlof ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk 
g. Regeling opleidingsfaciliteiten 1 september 2005 
h. Schaderegelingsprocedure 
i. Ziekteverzuimprotocol 
j. Alcohol- en drugsbeleid 
k. Regeling voorzieningen gemeentepersoneel Helmond 
l. Regeling melden vermoeden misstand Helmond 2016 
m. Sociaal Statuut gemeente Helmond 2016-2020 
n. Leidraad veranderingstrajecten gemeenten Helmond 2016-2020 
o. Gesprekscyclus 
p. Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond 
q. Vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten 2006 
r. Reglement begeleidingscommissie uitvoering sociaal statuut van de gemeente Helmond 
s. Reglement commissie van werk naar werk gemeente Helmond 
t. Reglement bezwaarschriften personeel en organisatie Helmond 2011 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
  



 

 

4. Bm | 50139097 - Voortgang Veilig Uitgaan Helmond 2019 
 

Beslispunten 

 
1. Presentatie Voortgang Veilig Uitgaan Helmond 2019 - Opiniecommissie Inwoners 17 december 2019 

vast te stellen 

2. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2019 - Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond 2019-2023 

inclusief Factsheet Veilig Uitgaan in Helmond november 2019 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

5. Ma | 50150349 - Subsidieverlening: Koningsdag en -nacht 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van €30.000 voor het 

basisevenement Koningsdag/-nacht in het centrum van Helmond. 

2. Dit bedrag te dekken uit de post 22090 (Festiviteiten) 

3. In te stemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

6. dV | 50145376 - Subsidieverlening: Stichting Dierenambulance Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. Incidentele subsidie ter hoogte van maximaal € 10.000 te verlenen aan Stichting Dierenambulance 

Helmond ter uitvoering van de wens uit het coalitieakkoord, ten behoeve van de doelgroep minima, 

zodat minima op vertoning van een geldige inkomensverklaring, zonder kosten: 

a. Hun huisdier kunnen laten steriliseren/castreren en chippen; 

b. Hun huisdier vrijwillig kunnen afstaan aan Stichting Dierenambulance Helmond. 

2. De benodigde middelen à € 10.000 te dekken uit de middelen Aanpak Armoede: 
45067|20600|0|O.91018; 

3. De subsidie beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde subsidiebeschikking, met 

zaaknummer 50145376; 

4. Het effect van de verstrekte subsidie na 1 jaar te evalueren, met als doel dit uiteindelijk op te nemen in 

het bestaande contract met Stichting Dierenambulance Helmond; 

5. Het informeren van de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

7. Do | 50135826 - Subsidieverlening: Onderwijsachterstandenbeleid Schakel- Top- en 
Nieuwkomersklassen 2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in 2020 van € 372.500,- aan QLIQ Primair 

Onderwijs voor de uitvoering van de Schakel- en Topklassen en de NT-klassen op de basisscholen 

Westwijzer, Vuurvogel, Talentrijk en Mozaiek. 

2. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in 2020 van € 221.000,- aan OBSH voor de 

uitvoering van de Schakel- en Topklassen op de basisscholen De Bundertjes, De Straap, De Rakt, ’t 

Hout en De Stroom. 

3. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in 2020 van € 87.000,- aan basisschool De 

Silvester Bernadette voor de uitvoering van de Schakel- en Topklassen. 

4. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in 2020 van € 63.500 aan basisschool De Goede 

Herder voor de uitvoering van de Schakel- en Topklassen. 

5. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in 2020 van € 23.500,- aan basisschool Salah 

Eddin El Ayyoubi voor de uitvoering van de Schakelklas. 

6. De subsidie te dekken uit het beschikbare budget Onderwijsachterstandenbeleid. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 
  



 

 

8. Do | 50148019 - Verlengen financieringsafspraken aanbieders jeugd B-variant voor 
overgangsjaar 2020 
 
 

Beslispunten 
 

1. In te stemmen met verlenging van het addendum voor de B-variantaanbieders (zie bijlage 1), voor 

de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020; 

2. In te stemmen met aanscherping van de financieringsafspraken per B-variant aanbieder (zie bijlage 2); 

3. In te stemmen met de nadere uitwerking van het verrekenen van de kosten voor de B-

variantafspraken tussen gemeenten onderling op basis van een nog nader te bepalen vaste 

bandbreedte per gemeente en hierover een separaat besluit te nemen vóór 1 april 2020 of zoveel 

eerder als mogelijk; 

4. In te stemmen met het verstrekken van een voorschot vanuit de gemeente Eindhoven aan de 

zorgaanbieders tot maximaal de hoogte van de budgetindicatie en dit voorschotbedrag te verrekenen 

met de regiogemeenten volgens de nog nader uit te werken systematiek; 

5. In te stemmen met de extra financiering van (lig)dagen in de eetstoornissenkliniek van GGZ Oost 

Brabant als het aantal dagen meer is dan 82, conform het verblijfstarief (extra zwaar) uit de reguliere 

PDC (A- variant); 

6. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan de directeur sociaal domein van de 

gemeente Eindhoven of diens vervanger om de voorliggende addenda te ondertekenen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

9. Do | 50147577 - Jeugdhulp wijziging tarief Multisysteemtherapie 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het tarief voor het product Multisysteemtherapie van € 17.842 per traject; 

2. In te stemmen met het tarief voor het product Multisysteemtherapie specifiek voor de LVB doelgroep van 

€21.410,10 per traject. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

10. vD | 50145398 - Vaststellen nadere regels maatschappelijke ondersteuning Helmond 2020 
 

Beslispunten 

 
1. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Helmond 2018 in te trekken; 

2. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Helmond 2020 vast te stellen en te publiceren. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

11. Do | 50138895 - Financiële middelen projecten inzake 'Geweld Hoort Nergens Thuis!' 
 

Beslispunten 

 
1. Akkoord te gaan met de reservering van de financiële middelen voor het project ‘Methodisch inrichten 

van complexe casuïstiek’. 

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de financiële middelen aan de projectorganisaties 

GGZ- OB en NEOS Eindhoven voor de projecten Gezinspoli en Traumascreening kinderen in de VO. 

3. Deze middelen te financieren vanuit de reeds ontvangen middelen projectenpool GHNT en beheerd 

onder de DUVO-middelen. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 

 
  



 

 

12. vdW | 50150271 - Presentatie wijkontwikkelingsplan Helmond Oost t.b.v. opiniecommissie 17 december 
2019 

 
Beslispunten 

 

Instemmen met de presentatie inzake wijkontwikkeling Helmond Oost zoals opgesteld t.b.v. 

de vergadering van de opiniecommissie van 17 december 2019 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

13. vdW | 50148887 - Werkbezoek BrabantStad aan London National Park City in Londen van 22 april 

2020 tm 24 april 2020 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het werkbezoek van wethouder van den Waardenburg en de Strateeg Ruimte aan 

het werkbezoek naar London National Park City van 22 tot en met 24 april 2020. 

2. De reis- en verblijfskosten (indicatief 2400,- euro) van de deelnemers (1200,- euro p.p.) te dekken uit 

het budget voor Regionale Samenwerking (onderdeel BrabantStad) 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

14. Do | 50141834 - Beweegprogramma Q-koorts patiënten en raadsinformatiebrief acties Q-koorts 
 

Beslispunten 

 
1. De financiering van het beweegprogramma voor mensen met Q-koorts met twee jaren te verlengen; 

2. Dit als Wmo-voorziening aan te bieden; 

3. Hiervoor maximaal € 3.000 per jaar beschikbaar te stellen en deze middelen te betalen uit het budget 

voor persoonlijke ondersteuning (DIM:45050 | 21130 | 46124 | 0), binnen programma Zorg en Welzijn. 

4. De raad middels een raadsinformatiebrief (bijlage 1) te infomeren over de acties van de 

gemeente Helmond omtrent Q-koorts. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

15. vdW | 50148013 - Beantwoording raadsvragen 043 SP: Ceta-verdrag 
 

Beslispunt 
 

Instemmen met de conceptbeantwoording en deze verzenden naar de raad. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

16. vD | 50144654 - Beantwoording brief staatssecretaris VWS over regionale uitvoeringsafspraken 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

 
Beslispunt 

 

In te stemmen met bijgevoegde brief aan de staatssecretaris VWS als reactie op de ontvangen brief van 

8 oktober 2019. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

17. dV | 50150949 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken begroting Senzer 
 

Beslispunt 
 

In te stemmen met bijgevoegde raadinformatiebrief en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 
 

Besluit: conform voorstel.  
 

 
  



 

 

18. vdW | 50149419 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken Hoogspanningsleidingen 
 

Beslispunten 

 
1. Instemmen met de raadsinformatiebrief (incl. bijlagen) en deze te verzenden aan de raad. 

2. Instemmen met de tekst voor de nieuwsbrief en deze vervolgens te verzenden aan de 

belanghebbenden en stakeholders. 

 
Besluit: het college stemt in met de tekstvoorstellen en besluit daarnaast om geen 
raadsinformatiebrief te verzenden. In plaats daarvan wordt slechts een afschrift van de 
nieuwsbrief aan de raad toegestuurd. 
 

 
 

19. Do | 50150034 - Raadsinformatiebrief: Beantwoording van de brieven omtrent 5G 
 

Beslispunten 

 
1. Instemmen met de bijgevoegde algemene antwoordbrief als antwoord op brieven die naar 

meerdere gemeenten zijn gestuurd; 

2. Instemmen met het versturen van enkele maatwerkbrieven als antwoord op brieven die specifiek naar 

de gemeente Helmond zijn gestuurd; 

3. Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de raad 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

20. dV | 50147946 - Raadsinformatiebrief: Regionale Advies Commissie Detailhandel (RACD) 2019 
 

Beslispunten 

 
1. Besluitvorming PoHo economie 5-12-2019 over benoeming leden RACD voor kennisgeving aan te 

nemen. 

2. Raadsinformatiebrief RACD over evaluatie en nieuwe samenstelling RACD vast te stellen 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

21. dV | 50146163 - Subsidieverlening: Super Sociaal 
 

Beslispunten 

 
1. Super Sociaal incidentele subsidie te verstrekken ter hoogte van € 42.500,- ten behoeve van: 

a. Uitbreiding formatie met administratieve kracht (à € 25.000,-); 
b. Inrichting extra werkplek (à € 5.000,-); Uitbreiding kassasysteem (à € 12.500,-); 

2. De middelen beschikbaar te stellen vanuit de middelen Aanpak armoede (20600|45655|0|O.91018); 

3. De middelen beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde beschikking. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

22. Do | 50141555 - Afwijzen subsidieaanvraag 'Start To Be Fit' (Stichting Healthy Sisters) 
 

Beslispunten 

 
1. Niet akkoord te gaan met de gevraagde subsidie van € 12.775,-; 

2. Bijgaande beschikking (bijlage 5) laten versturen naar de aanvragers. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
  



 

 

23. dV | 50145763 - Subsidieverlening: Senzer voor het jaar 2020 
 

Beslispunten 
 

1. In te stemmen met de hierna volgende subsidieverlening aan Senzer in 2020: 
a. € 16.696.304 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de WSW participatie activiteiten 

als bedoeld in de Participatiewet; 
b. € 2.983.877 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de participatie activiteiten als 

bedoeld in de Participatiewet; 
c. € 61.164 voor de duur van 12 maanden ten behoeve van de Bbz 2004 

levensvatbaarheidsonderzoeken; 
d. € 36.830.672 (inclusief BBZ 2004) voor de duur van 12 maanden voor het verstrekken van een 

uitkering aan die mensen die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud of het 
verstrekken van loonkostensubsidie zoals bedoeld in de Participatiewet; 

e. € 170.000 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de (afbouw)regeling IDbanen; 
f. € 9.025.751 voor de duur van 12 maanden als bijdrage in de uitvoeringskosten (art. 33 lid 5b GR 

WADP). 
2. Het bedrag á €9.025.751 te bekostigen uit: 

a. het reguliere begrotingsbudget ‘uitvoering Participatiewet’ (programma 2, HP602) voor een 

bedrag van € 7.125.751 

b. de integratie-uitkering sociaal domein 2020 (onderdeel re-integratie, programma 2, HP621) voor 

een bedrag van € 1.900.000; 

3. De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidietoekenning Senzer om informatie 

volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker; 

4. Bijgevoegde conceptbeschikking, na uw besluit, toezenden aan het Algemeen Bestuur van 

het Werkbedrijf Senzer. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

24. Ma | 50143987 - Subsidievaststelling: Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel en Cacaofabriek 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Akkoord te gaan met de voorstellen voor de exploitatie van Kunstkwartier, Cacaofabriek en 

Bibliotheek Helmond-Peel voor het jaar 2020 

2. Aan Stichting Kunstkwartier een bedrag beschikbaar te stellen van € 712.671,- 

3. Aan Stichting Bibliotheek Helmond-Peel een bedrag beschikbaar te stellen van € 2.264.213,- 

4. Aan Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek een bedrag beschikbaar te stellen van € 886.413,- 

5. Deze subsidie te dekken binnen de vanuit programma 5 begrote subsidiebedragen voor 

bovengenoemde instellingen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

25. vdW | 50149305 - Aangaan tweejarig contract Provada Vastgoedbeurs namens BrabantStad 
 

Beslispunt 
 

Akkoord te gaan met het voorstel om vanuit BrabantStad een tweejarig contract met de Provada 

Vastgoedbeurs aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

26. Ma | 50134539 - Verzoek adviesraad Sociaal Domein Helmond herzien parkeerbeleid betaald parkeren 
 

Beslispunten 

 
1. Het parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen op straat in Helmond niet gratis te maken voor 

houders van een gehandicaptenparkeerkaart. 

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief. 
 

Besluit: het college besluit conform het voorstel. Ze wenst wel de integraliteit van het 
parkeerbeleid te borgen. 

 
 
  



 

 

27. Ma | 50149954 - Pilot 'Parkeernorm-0 Centrum Helmond' 
 

Beslispunten 

 
1. Als pilot, geen parkeernorm meer te verlangen (norm 0) bij kleine wooninitiatieven in het centrum 

van Helmond voor de duur van 2 jaar of zolang nieuwe beleidsregels worden vastgesteld; 

2. Tijdens de pilot geen parkeervergunningen te verstrekken aan de bewoners bij deze wooninitiatieven 

voor de duur van tenminste 15 jaar; 

3. Tijdens de pilot als gemeente te eisen dat voorafgaand bij ieder initiatief een vooroverleg plaats vindt 

met initiatiefnemer over het faciliteren van alternatieve mobiliteitsvormen; 

4. Bovenstaande bij beslispunt 1, 2 en 3 te laten gelden voor wooninitiatieven tot en met 

maximaal 6 wooneenheden, feitelijk wonen boven winkels en kleine transformaties naar 

wonen; 

5. Bovenstaande bij beslispunt 1, 2 en 3 te laten gelden voor de straten conform afbeelding bijlage 1.2 

van Beleidsregels Parkeernormen Helmond ‘2019’, te weten Veestraat, Oude Aa, Parkweg, 

Kegelbaan, Smalle Haven, Kamstraat, Kerkstraat, Lambertushof, Kerkweg, Ameidestraat, Het Hool, 

Ketsegangske, Markt en De Elzaspassage, Noord Koninginnewal, Kluisstraat, Molenstraat, Steenweg 

en Kromme Steenweg. 

6. ‘Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2020’ vast te stellen waar bovenstaande in is verwerkt. 

7. Deze beleidsregel inclusief de pilot te evalueren in 2021 
 

Besluit: met inbegrip van enkele opmerkingen, besluit het college conform het voorstel.  
 

 
 

28. dV | 50145492 - Vaststellingsbeschikking overmaken en terugvorderen middelen Senzer 2019 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het terugvorderen van € 917.577 over 2019 van werkbedrijf Senzer inzake de 

BUIG- middelen als bedoeld in de Participatiewet; 

2. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2019 aan werkbedrijf Senzer 

á € 128.758 voor de uitvoering van participatie activiteiten als bedoeld in de Participatiewet; 

3. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2019 aan werkbedrijf Senzer 

á € 199.882 voor de WSW als bedoeld in de Participatiewet; 

4. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie over 2019 aan werkbedrijf Senzer 

ad € 92.725 (€81.131 + €11.594) in het kader van de Bbz 2004 en deze te bekostigen uit de 

hiervoor gereserveerde middelen (programma 2, HP602); 

5. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie aan werkbedrijf Senzer á € 92.000 (€ 

15.500 + € 76.500) in het kader van een door het Rijk verkregen bonus voor beschut werken voor 2018 

en 2019. 

6. Het Algemeen Bestuur van werkbedrijf Senzer door middel van bijgevoegde concept beschikking van 

de aanvullende subsidies in kennis stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

29. vD | 50146162 - Gelijke stagevergoeding per 1 januari 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Te besluiten om de stagevergoeding voor alle MBO, HBO, en WO stagiaires gelijk te trekken. 

2. De stagevergoeding per 1 januari 2020 vast te stellen op een bedrag van € 350,- bruto per maand. 

3. Te besluiten om de stagevergoeding van stagiaires met een lopende stageovereenkomst en een 

lagere vergoeding per 1 januari 2020 aan te passen naar een vergoeding van € 350,- bruto per 

maand. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

  



 

 

30. Do | 50149904 - Benoeming voorzitter en acht leden Quality Team voor Brainport Smart District 
 

Beslispunten 

 
1. Met ingang van d.d. 7 januari 2020 de voorzitter en acht (8) nieuwe leden te benoemen voor het 

Quality Team voor de duur van 4 jaren; 

2. Het besluit via bijgaande raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen; 

3. De vergoeding voor de voorzitter en de leden van QT vast te stellen op een bedrag ad  € 90,- 

(voorzitter en leden) per uur, met een maximum van 5 uur per vergadering en 12 vergaderingen per 

jaar, met aanvulling van de reis-en verblijfskosten overeenkomstig de gemeentelijke 

vergoedingsregeling voor commissieleden. 

4. Deze kosten ten laste te brengen van de Stichting Brainport Smart District, de te innen leges voor BSD 

en eventueel de grondexploitatie, conform nader uit te werken afspraken. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 

31. Do | 50145269 - Stimuleren rookvrije openbare ruimten 
 

Beslispunten 

 
1. Sportparken en speeltuinen (buiten en omheind) die rookvrij zijn, te belonen met een 

waarderingssubsidie ter waarde van €1.000,-. 

2. Hiervoor maximaal €16.000,- beschikbaar te stellen in 2020 en dit bedrag te dekken uit de 

middelen Gezond In De Stad (GIDS). 

3. Hierover een raadsinformatiebrief (bijlage 1) door te sturen naar de gemeenteraad. 
 

Besluit: met inbegrip van de navolgende wijziging, besluit het college conform het voorstel. Ze 
wenst het begrip ‘sportpark’ zo ruim mogelijk te definiëren, zodat het niet alleen betrekking heeft 
op voetbal en tennis. 

 
 
 

32. dV | 50144490 - Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 
 

Beslispunten 

 
1. Te streven naar een volwassenheidsniveau voor informatiebeveiliging en privacy van 4 in 2024. 

2. In te stemmen met het strategische informatiebeveiligingsbeleid. 

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

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

33. Ma | 50146829 - Het Speelhuis: Evaluatie verhuurtarieven en tarieven 2020 
 

Beslispunten 

 
1. Kennis nemen van de evaluatie verhuur tarieven 

2. De tarieven voor 2020 vast te stellen en in te stemmen met de indexering voor de navolgende jaren. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 

 

 
  



 

 

34. Ma | 50140709 - Aanpak deelmobiliteit in Helmond 
 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak van deelmobiliteit, inhoudende: 

a. actief medewerking te verlenen aan het plaatsen van deelfietsen en andere vormen van 
deelmobiliteit in de openbare ruimte; 

b. het verzoek om als gemeentelijke werkgever 'launching customer' (voortrekker) te zijn, te relateren 
aan het lopende mobiliteitsonderzoek voor het Huis voor de Stad; 

c. de Helmondse werkgevers actief te betrekken bij de uitrol van deelmobiliteit. 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

35. vdW | 50147692 - Flankerende afspraken en regels urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven 

 
Beslispunten 

 
1. Besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst “Uitvoering urgentie" 

overeenkomstig bijgevoegde concept; 

2. Wethouder Van den Waardenburg te mandateren voor het aangaan van de overeenkomst; 

3. Instemmen met het Reglement van Orde Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven; 

4. Instemmen met de mandaatregeling “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente 

Helmond 2020-2023”; 

5. Instemmen met de mandaatlijst “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Helmond 2020-2023”; 
 

Besluit: conform voorstel. 
 
 
 

36. Do | 50142246 - Samenwerkingsovereenkomst implementatie ketenaanpak overgewicht 
 

Beslispunten 

 
1. Een samenwerkingsovereenkomst 'ketenaanpak overgewicht' tussen JOGG en Gemeente Helmond 

aan te gaan, conform bijgevoegd concept. 

2. Wethouder Dortmans te machtigen deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens 

de gemeente Helmond. 

3. In te stemmen met het doorlopen van de financiering tot 2021. 

 
Besluit: met toevoeging van het derde beslispunt, besluit het college conform het voorstel. 

 
 
 

37. dV | 50140378 - Afrekening verliefd laantje De Groene Loper 
 

Beslispunten 
 

Voor de gezamenlijke grondexploitatie van het project De Groene Loper-Berlaer voor de boskavels 

met Stam en de Koning (SDK) de bijdrage aan SDK volgens het contract te bepalen op € 240.842,61 

en dit bedrag aan SDK beschikbaar stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

 
38. Ma | 50142966 - Ontwikkeldag Zuidoost Brabant d.d. 19 december 2019 

 
Beslispunten 

 

Kennis nemen van de reader, nagezonden stukken, agenda, en annotatie bij de agenda van 

de ontwikkeldag Zuid Oost Brabant 19 december 2019. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

39. vdW | 50143711 - Brief betreffende voorstel realisatie dorpsplein Mierlo-Hout 
 

Beslispunt 
 

Instemmen met de inhoud van een brief aan de 5 initiatiefnemers inzake het collegebesluit betreffende 

het verzoek tot medewerking aan het gepresenteerde plan om een dorpsplein te Mierlo-Hout te 

creëren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 

 
40. dV | 50141805 - 't Gulden Land als living lab voor de Landschapstriënnale 2020 

 
Beslispunten 

 
1. Af te zien van het organiseren van een living lab in ’t Gulden Land in het kader van 

de Landschapstriënnale  2020. 

2. De keuze aan de Stichting Landschapstriënnale te berichten door de portefeuillehouder. 
 

Besluit: conform voorstel. 

 

 
41. Ma | 50149753 - Telos duurzaamheidsbalans op maat voor Helmond 

 
Beslispunt 

 

Kennisnemen van de presentatie voor de raad over de duurzaamheidsbalans op maat voor Helmond. 
 

Besluit: het college neemt kennis van de presentatie. De Telos-monitor zal jaarlijks worden 
geactualiseerd. Verder is het van belang dat het onderzoek enkel beschouwd wordt als 
samenhangende ontwikkeling in de tijd. 

 


