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Vergadering van burgemeester en wethouders 
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 De secretaris, 

   
Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 6 december 2016 . 
 

V De besluitenlijst  vaststellen. 
 
 

B 
 
 

Conform. 

2. B ---- Uitnodigingen 
 

V  Ter bespreking lijst van uitnodigingen   
 

B 
 

De lijst is geactualiseerd. 
 
 

  

3. Sm 1256661 1e wijziging Tarieven parkeergarages Helmond 2017 
 

V 1. De Eerste wijziging van de Tarieven parkeergarages Helmond 2017 vaststellen . 
2. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het wijzigingsbesluit op de gebruikelijke wijze bekend 

te maken. 
  

B 
 
 
 

Conform. 

4. Sm 1240585 Eerste wijziging Legesverordening Helmond 2017 - Tarieven reisdocumenten 
 

V 1. In te stemmen met wijziging van de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 
Helmond 2017 met betrekking tot de tarieven reisdocumenten. 

2. De wijziging publiceren in het gemeenteblad. 
3. De raad middels een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte stellen. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

5. Sm 1174930 Verkoop van (een deel van) het pand gelegen aan de Hurksestraat 1C (voormalige IVO 
Mavo) aan Amvest LCF Custodian B.V.  
 

V Verkoop van (een deel van) het pand Hurksestraat 1C aan Amvest LCF Custodian B.V. voor de 
prijs van € 350.000,00 (exclusief belastingen)  in verband met het voornemen om op deze grond 
een kleinschalige woon-zorgvoorziening voor dementerende ouderen te bouwen. 
  

B 
 
 
 

Conform. 

6. vdZ 1287157 Vragen d.d. 24 november 2016 van de CDA fractie inzake Sociale Veerkracht 
 

V De vragen van de CDA fractie in de vorm van een vraag-en antwoord raadsbijlage beantwoorden. 
 

B Conform. 
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7. St 1209304 Samenwerkingsovereenkomst Eindhoven - Helmond inzake archeologie 2017 – 2021 
 

V 1. De samenwerking met de gemeente Eindoven op het gebied van archeologie voort te 
zetten en daartoe in te stemmen met bijgevoegde "Samenwerkingsovereenkomst 
Eindhoven - Helmond inzake archeologie 2017 - 2021". De jaarlijkse kosten bedragen met 
ingang van 2017 € 122.000,= en kunnen worden opgevangen binnen begrotingspost 
"Archeologie" (is gelijk bijdrage 2016). 

2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Stienen te machtigen om de overeenkomst 
namens de gemeente Helmond aan te gaan. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

8. vB 1283906 Toekennen subsidie (kalenderjaar 2017) aan het Werkbedrijf Senzer ten behoeve van 
uitvoering van de Participatiewet, Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) en uitkeringsverstrekking 
ten behoeve van levensonderhoud of loonkostensubsidie (BUIG-middelen) 
 

V a. Instemmen met de hierna volgende subsidieverlening aan het Werkbedrijf Senzer in 2017   
1. € 2.473.695 voor de duur van 12 maanden voor uitvoering van participatie activiteiten als 

bedoeld in de Participatiewet; 
2. € 36.431 voor de duur van 12 maanden voor uitvoering van het Bijstandsbesluit 

zelfstandigen 2004; 
3. € 38.629.798 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; 

4. € 210.000 voor de duur van 12 maanden voor uitvoering van de (afbouw)regeling ID-
banen; 

b. In te stemmen met de hierna volgende dekkingsbronnen voor de voorgestelde 
subsidieverlening:   
1. de integratie-uitkering sociaal domein 2017, onderdeel re-integratie van het 

participatiebudget ; 
2. de specifieke uitkering Bbz 2004 2017; 
3. de  specifieke uitkering Gebundelde uitkering 2017 Pw, IOAW, IOAZ, Bbz2004 

(levensonderhoud startende zelfstandigen); 
4. de begrotingspost ID-banen zoals vastgesteld in de begroting 2017; 

c. De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidietoekenning het Werkbedrijf 
Senzer om informatie volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker; 

d. Bijgevoegde conceptbeschikking(en), na uw besluit, toezenden aan het Algemeen Bestuur 
van het Werkbedrijf Senzer. 

  
 

B 
 
 
 

Conform. 

9. St 1288966 Bezwaarschrift inzake het aanwijzen als urgent-woningzoekende vanwege bijzondere 
hardheid van het individuele geval 
 

V 
1. Het advies van de commissie over te nemen 
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2. Het bezwaar gegrond te verklaren 

3. Mevrouw Gotink aan te wijzen als urgent-woningzoekende 

 

B Conform. 
 
 
 
 

10. Sm 1254562 Ontwerp Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond 
 

V 1. Het ontwerp Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond; 
2. Het ter inzage leggen van het ontwerp Saneringsprogramma B-lijstwoningen. 
3. De formele beëindiging van de geluidsanering voor de niet deelnemers melden bij het 

Kadaster 
4. De registratie van de formele beëindiging van de geluidsanering bij het Kadaster te 

mandateren aan de teammanager van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

11. dV 1276375 1e wijziging van het Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren 2015 
 

V 1. Vaststellen van het uitvoeringsbesluit tot eerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
betaald- en vergunninghoudersparkeren 2015; 

2. Na vaststelling van het uitvoeringsbesluit dit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

12. vB 1283887 Toekennen subsidie aan Senzer voor uitvoering Wsw in 2017 
 

V 1. In 2017 aan het Werkbedrijf Senzer een voorlopige subsidie toekennen van € 18.648.661 
voor de duur van 12 maanden voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening; 

2. In te stemmen met het afdekken van de subsidie uit de rijksbijdrage t.b.v. de Wsw 2017, 
die onderdeel uitmaakt van het participatiebudget 2017; 

3. De gemeente machtigt gedurende de periode van deze subsidietoekenning het Werkbedrijf 
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. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

13. vdZ  1284497Beleidsregels bijzondere  bijstand Maaltijdvoorziening Helmond 2017 
 

V 1. De beleidsregels bijzondere bijstand maaltijdvoorziening Helmond 2017 vast te stellen. 
2. De nadere regels inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2014 in te 

trekken. 
3. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel, gehoord de commissie Maatschappij, 



 

    
 
Besluitenlijst  openbare 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 13 december 2016  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

 verzoeken om de verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 
2014 in te trekken. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

14. vB 1192889 Update plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 
 

V 1. In te stemmen met de Update Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 
2. In te stemmen met het beschikken van de middelen ter hoogte van € 244.700 aan Senzer  

ten behoeve van de uitvoering van de update Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-
2017. 

  

B 
 
 
 

Conform. 

15. St 1279368 Tenderprocedure voor het pand 'kop'  Mariaschool 
 

V Geadviseerd wordt, de opinie van de commissie Omgeving (15 november jl.) gehoord hebbende; 
1. Een uitvraag te doen aan de markt voor gepaste invulling van de Kop van de Mariaschool, 

door middel van een tenderprocedure of vergelijkbaar; 
2. De inhoudelijke randvoorwaarden voor invulling van de Kop van de Mariaschool, vóór start 

van de uitvraag, te laten vaststellen door uw college; 
3. De commissie Omgeving mondeling op de hoogte te brengen van uw besluit. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

16. Sm 1318789 Project Brainport Slimme Wijk 
 

V De gemeenteraad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief 
 

B 
 

Conform. 

  
 

17. vdZ 1282278 Bezwaarschrift  tegen de beëindiging van de schulddienstverlening 
                                                                                                                                         

V 
1. het advies van de bezwarencommissie te volgen, 

2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren 

3. mevrouw Nowak niet langer uit te sluiten van schuldbemiddeling 

4. een vergoeding in de proceskosten toe te kennen 

 

B 
 
 
 

Conform. 

18. B 1267893 Jaaruitvoeringsprogramma 2017  gemeente Helmond en DVO SSH 2017          
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V 1. Het Jaaruitvoeringsprogramma handhaving en naleving 2017 Gemeente Helmond vast te 
stellen en middels bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisgeving door zenden aan de 
gemeenteraad; 

2. Een afschrift van het jaaruitvoeringsprogramma handhaving en naleving 2017 Gemeente 
Helmond te sturen aan de interbestuurlijk toezichthouder; 

3. De (concept) DVO SSH 2017 (inclusief de opgave inzet SSH gemeente Helmond 2017, de 
algemene voorwaarden Stichting Stadswacht Helmond 2017) vast te stellen en te 
ondertekenen, en de Stichting Stadswacht Helmond hierover te informeren middels 
bijgaande (concept) brief. 

 

B 
 
 
 

Conform. 

19. dL 1286455 Regionale samenwerking 21voordeJeugd en inkoop 2017.                        
 

 1. Werkplan 21voordeJeugd 
1.1 Instemmen met het werkplan 21voordejeugd 2017-2019 (bijlage 1); 
1.2 Instemmen met het beschikbaar stellen van € 124.355 voor 2017, € 142.205 voor 2018 en € 
142.205 voor 2019 ten behoeve van de uitvoering van het werkplan. 
2. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
2.1 Instemmen met de DVO voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 
(bijlage 3); 
2.2 Instemmen met het beschikbaar stellen van het budget vanuit het decentraliseerde 
macrobudget jeugdzorg 2017 voor gemeente Helmond ter hoogte van € 38.557,57 ten behoeve 
van de uitvoering van de DVO; 
2.3 Instemmen met jaarlijkse verhoging van het onder 2.2 genoemde bedrag met de jaarlijks 
wettelijke indexering gedurende de looptijd van de DVO; 
2.4 De burgemeester te verzoeken om wethouder M.M. de Leeuw-Jongejans te machtigen namens 
het college van Helmond de DVO voor de periode van januari 2017 tot en met december 2020 te 
ondertekenen. 
3. Algemene contracten 
3.1 De burgemeester te verzoeken om wethouder Visscher van de gemeente Eindhoven te 
machtigen namens het college van Helmond om verwerkte aanpassingen in het contract te 
accorderen (voorbehoudens ingrijpende wijzigingen met daaruit voortkomend financiële gevolgen). 
4. Veilig Thuis (VT) 
4.1 Instemmen met het contract (bijlage 7) en het daarbij horende samenwerkingsprotocol tussen 
gemeenten en Veilig Thuis (bijlage 8) voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 
2017; 
4.2 Instemmen met het beschikbaar stellen van € 414.285 conform bijlage 9 voor 2017 ten 
behoeve van de uitvoering van het contract Veilig Thuis; 
4.3 Instemmen met het beschikbaar stellen van € 437.429 uit de doeluitkering van het Rijk voor de 
taken huiselijk geweld; 
4.4 De burgemeester te verzoeken om wethouder M.M. de Leeuw-Jongejans te machtigen namens 
het college van Helmond het samenwerkingsprotocol te ondertekenen. 
5. Contract Spoedeisende Zorg (SEZ) 
5.1 Instemmen met verlenging van het contract crisisbereikbaarheidsdienst voor jeugdigen tot 23 
jaar voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 inclusief wijzigingen; 
5.2 Instemmen met het beschikbaar stellen van € 65.504 conform bijlage 9 voor 2017 ten behoeve 
van de uitvoering van het contract Spoedeisende Zorg. 
6. Contract Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) 
6.1 Instemmen met het conceptcontract Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de periode 
2017-2020 (bijlage 10); 
6.2 Instemmen met het concept samenwerkingsprotocol tussen gemeenten en Gecertificeerde 



 

    
 
Besluitenlijst  openbare 
Vergadering van burgemeester en wethouders 

 

d.d. 13 december 2016  
  

 Aldus besloten door burgemeester en wethouders,  
 De secretaris, 

Nummer.       
Portefeuillehouder 

Voorstel  
 

Instellingen (bijlage 10); 
6.3 Instemmen met het gewijzigde samenwerkingsprotocol tussen gemeenten en Raad voor de 
Kinderbescherming (bijlage 11); 
6.4 Instemmen met het beschikbaar stellen van € 1.383.258 conform bijlage 9 voor 2017 ten 
behoeve van de uitvoering van het contract JB/JR; 
6.5 De burgemeester te verzoeken om wethouder M.M. de Leeuw-Jongejans te machtigen namens 
het college van Helmond de definitieve samenwerkingsprotocollen voor de periode 2017-2020 te 
ondertekenen. 
7. Jeugdzorg Plus 
7.1 Instemmen met de landsdeel Zuid verrekening systematiek van Jeugdzorg Plus; 
7.2 Instemmen met het voorstel voor afrekening Jeugdzorg Plus tussen gemeenten in de regio 
Zuidoost-Brabant over de periode 2015-2018. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

20. dL 1285892 Vragen d.d. 11 november 2016 van de fracties D66, PvdA en Lokaal Sterk met betrekking 
tot de intensieve veehouderij                                                                                  
 

V De vragen van bovengenoemde fracties in de vorm van een vraag -en antwoord raadsbijlage 
beantwoorden. 
 

B 
 
 
 

Conform. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


