Toezeggingen 19-01-2021
Openstaande Toezeggingen
Datum
vergadering

Omschrijving
vergadering

Omschrijving

22-10-2019

Raad

05-11-2019

Onderwerp

Bestuurder

Afdeling

Status Datum stand van
zaken bijgewerkt
op

Stand van zaken

De verordening
Brede opgave ombudsfunctie (incl.
klachtenregeling zal in 2020
Sociaal Domein)
aangepast worden en zal
opiniërend besproken worden.
Wethouder zegt verder toe dat
nieuwe klachtenverordening
zo breed mogelijk zal worden
besproken, onder meer met
commissie en instanties.

Wethouder Van
Dijk

TD

Lopend 2020-12-11

11-12-2020: De planning: 1e
kwartaal overleg met partners 2e
kwartaal: stand van zaken
voorleggen aan Raad.
11-12-2020: E.e.a. zal betrokken
worden bij de VIP-dienstverlening.
Er komt dus geen nieuwe
klachtenverordening alleen voor het
Sociaal Domein. Deze zal worden
ingetrokken.
21-09-2020: Wordt z.s.m. in 2020
aangepast en breed besproken in
commissies en met instanties.

Raad Begroting

In loop van 2020 plan
regionaal bedrijventerrein
voorleggen aan 6 betrokken
gemeenten.

Wethouder Van
de Brug

Prog.
Vitale
Economie

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: De locatiestudie loopt
nog. In het eerste deel van Q1 2021
wordt een voorstel aangeboden aan
de Peelgemeenten. Daarna wordt
het plan begin Q2 met daarin de
potentiële locaties die verder gaan in
fase 2 van het onderzoek. aan de
gemeenteraden voorgelegd.
28-09-2020: De gesprekken lopen
met de betrokken gemeenten en de
raad wordt hierover z.s.m.
geïnformeerd.

05-11-2019

Raad Begroting

Raad zal worden betrokken bij Pilot maatschappelijke banen
de pilot en de keuzes die
moeten worden gemaakt.

Wethouder De
Vries

PSD

Lopend 2020-12-08

08-12-2020: Toezegging is aan de
raad gedaan om hier in Q1 2021 bij
de raad op terug te komen.

05-11-2019

Raad Begroting

Sterk uit armoede

Vóór de voorjaarsnota aanpak Sterk uit
armoede invoeren.

Wethouder De
Vries

PSD

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Op 21 januari vindt een
speciale webinar plaats over dit
onderwerp.
08-12-2020: 08-12-2020: In januari
2021 informeren we college en raad
over het plan van aanpak
ervaringsdeskundigheid.

05-11-2019

Raad Begroting

Rond zomer 2020 is er nieuw
bestemmingsplan centrum.

Bestemmingsplan Centrum

Wethouder De
Vries

SB

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Actualisering van het
bestemmingsplan Centrum III zal op
14 sept. in de Adviescommissie
worden besproken en ligt op 28 sept.
besluitvormend voor in de raad (zie
cpnr. 8.170).
17-12-2020: 17-12-2020 De
vernieuwde inzichten rond onder
andere cultuurhistorie en
terugdringen winkelmeters zijn
aangepast. Het vooroverleg kan nu
starten, waarna het ter inzage kan

Bedrijventerreinen

worden gelegd. Rond de zomer van
2021 wordt het voorgelegd aan de
raad
29-09-2020: Door veranderde
inzichten naar aanleiding van
onderzoek naar onder andere
cultuurhistorie en het terugdringen
van winkelmeters in aanloopstraten
is vertraging opgelopen.
05-11-2019

Raad Begroting

Nagaan welke projecten al
worden ondernomen om
eenzaamheid onder jongeren
en ouderen tegen te gaan.
Voor bijeenkomst naast de
raad ook inwoners en
stichtingen betrekken

02-10-2018

Adviescommissie
Inwoners

14-01-2020

Eenzaamheid

Wethouder Van
Dijk

PSD

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: Informatieve presentatie
wordt met de raad besproken in de
opiniecommissie van 28 januari en
komt in het college van 12 januari.
02-11-2020: In Opiniebijeenkomst
1-10-2019 is aandacht besteed aan
dit thema; overzicht bestaande
initiatieven is overhandigd in de
vorm van een factsheet. In Q4/2020
zal het thema in een opiniërende
Commissievergadering opnieuw
worden toegelicht.

Pilot Participatiewet (met een Herijking verordeningen Participatiewet
bijstandsuitkering een
(doelmatigheid/rechtmatigheid)
maatschappelijke baan
kunnen invullen) zal t.z.t. eerst
opiniërend besproken worden.

Wethouder De
Vries

PSD

Lopend 2020-12-08

08-12-2020: Toezegging is aan de
raad gedaan om hier in Q1 van 2021
bij de raad op terug te komen.

Raad

Brief 14, Kinderombudsman: Lijst ingekomen stukken
het rapport zal worden
besproken in de organisatie
en daarna terugkoppeling aan
de raad.

Wethouder
Dortmans

PSD

Lopend 2020-12-09

09-12-2020: Toezegging is in
behandeling. Toezegging wordt in
januari 2021 afgerond
(terugkoppeling aan de raad)
02-11-2020: Reeds opgepakt,
toezegging wordt begin december
afgerond.

11-02-2020

Raad

Brief 13 – Jeugdzorg: Voorstel Jeugdzorg opiniërend bespreken
om onderwerp Jeugdzorg
opiniërend in commissie te
bespreken wordt voorgelegd
aan het presidium.

Wethouder
Dortmans

PSD

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Wordt besproken met
de raad in de webinar over
jeugdhulp van 2 maart 2021.
17-12-2020: waarschijnlijk 25
februari 2021. concernplanning nr.
4.202
08-12-2020: in februari 2021 wordt
er een commissiebijeenkomst
gepland voor dit onderwerp

08-10-2019

Adviescommissie
Inwoners

Onderzoek naar
Herijking Integraal Huisvestingsplan
verduurzaming van de
schoolgebouwen. in dit
onderzoek gaan we kijken hoe
we scholenbestand kunnen
verduurzamen. Frisse scholen
maakt integraal onderdeel uit
van dit onderzoek. Het is, ook
gezien de wetgeving, niet
mogelijk om Frisse scholen
nog als een los onderwerp te
zien.

Wethouder
Dortmans

PSD

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: Het onderzoek naar
verduurzaming van de
schoolgebouwen start begin 2021.
De raad kan een besluit verwachten
in september 2021 hierover.
28-09-2020: er vindt een onderzoek
plaats naar de aanpak van
duurzaamheid binnen scholen.
Frisse Scholen maakt hier onderdeel
van uit.

29-10-2019

Commissie
De omgekeerde toets (gem.
programmabegroting Veldhoven) WMO zal worden
Inwoners

Wethouder Van
Dijk

PSD

Lopend 2021-01-14

14-01-2021: Opiniërende bespreking
in raadscommissie van 2 maart
2021.

Wijziging verordening WMO

betrokken bij voorstel wijziging
verordening in 2020.

23-12-2020: Opiniërende bespreking
met de raad vindt plaats in het
eerste kwartaal 2021 (zie projectnr.
3.200).
03-12-2020: Tijdens bespreking van
resultaatgericht indiceren in de
raadscommissie van 17-11 is
voorgesteld om aanpassing van de
verordening te koppelen aan de
wetswijziging Wmo, die
resultaatgericht indiceren mogelijk
maakt (Q1).
04-11-2020: In december vindt
behandeling van de Wmo
verordening in de raad plaats en
daarin wordt dit thema
meegenomen.
28-10-2020: Op verzoek van de raad
informeren we hen op 17 november
2020 over resultaatgericht indiceren
bij huishoudelijke ondersteuning (als
op maat voor een nieuwe
verordening). In december 2020
leggen we de raad de nieuwe
verordening voor (zie
concernplanning).

29-10-2019

Commissie
Over de grondexploitatie BSD Grondexploitatie BSD
programmabegroting komt er in 2020 een
Inwoners
bijeenkomst.

Wethouder
Dortmans

OO

Lopend 2021-01-13

13-01-2021: Januari 2021 moet
februari 2021 zijn
17-12-2020: Dit onderwerp zal
worden besproken bij de toelichting
op het bestemmingsplan in 2021 in
het kader van de economische
uitvoerbaarheidsparagraaf
29-09-2020: Dit onderwerp wordt op
17 november of 15 december in de
Opiniecommissie besproken en zal
in januari 2021 in de raad worden
besproken.

11-06-2019

Raad Voorjaarsnota

Vóór de zomervakantie zal de Gemeentelijke communicatie
raad worden geïnformeerd
over de activiteiten die zijn
ontwikkeld. In het najaar komt
een plan van aanpak voor
laaggeletterdheid.

Wethouder
Dortmans

PSD

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: Begin 2021 wordt een
bestuurlijk overleg met de partners
gepland, waarin het plan van
aanpak, met de ambitie en acties,
wordt besproken. Deze input zal
voor vaststelling worden
meegenomen. Vaststelling pva
verwacht in februari 2021.
08-12-2020: 25 september vond een
werkatelier plaats met betrokken
partners in de stad voor input voor
het plan van aanpak. Vaststelling
pva staat gepland eind 2020.

07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

Nagaan wat de stand van
Aanvalsplan Binnenstad Oost
zaken van loverboy en sexting (versterkingsplan)
problematiek, en de
samenwerking tussen
verschillende partijen zoals
Humanitas en Lev Groep.

Wethouder
Dortmans

VN

Lopend 2020-12-08

08-12-2020: Vanaf 2021 wordt
ingestoken op een nieuwe wijze van
subsidiëring van de vijf organisaties
die samenwerken aan het thema
seksuele weerbaarheid. De raad
wordt over de eerste ervaringen
geïnformeerd middels een RIB, eind
Q1 2021.

24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een
tussenrapportage over deze
toezegging.
07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

Vóór de
begrotingsbehandeling wordt
een jeugdplan uitgebracht.

Crisis- en Herstelnota

08-09-2020

Adviescommissie

Er komt in het kader van de
Toekomst lokale publieke
evaluatie in 2022 een gesprek mediaorganisatie Omroep Helmondtussen raad en Dit Is Helmond DitIsOnzeWijk
over de doorontwikkeling/stip
op de horizon m.b.t. het
onderdeel versterking lokale
democratie.

06-10-2020

Opiniecommissie

Door een ethische commissie Programmaplan Digitale Stad Helmond
wordt advies uitgebracht over
privacybescherming versus de
vermarkting van informatie.
Het advies zal met de raad
gedeeld worden.

Wethouder
Dortmans

PSD

Lopend 2021-01-13

13-01-2021: 12-01-2021: Het
collegevoorstel incl. RIB wordt met
twee weken uitgesteld naar 8
februari.
17-12-2020: Op 26 januari zal een
voorstel in het college liggen voor de
aanpak Perspectief voor Jeugd. De
raad wordt dan met een
raadsinformatiebrief worden
geïnformeerd.
28-09-2020: De Besturingsdriehoek
zorg en veiligheid beraad zich over
het plan voor de jeugd in de
binnenstad. De raad wordt in
december geïnformeerd over de
voortgang en fasering van
onderdelen.
24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een
tussenrapportage over deze
toezegging.

Wethouder Maas OO

Lopend 2021-01-18

18-01-2021: op 13-1-'21 verzoek via
Griffier namens wethouder Maas
aan burgemeester en presidium om
na de zomer een gesprek van de
Raad met Dit is Helmond op locatie
bij DIH op te nemen in de
jaarplanning van de gemeenteraad.
14-12-2020: 25 februari 2021 is er
overleg met het bestuur van Dit is
Helmond. Daar zal een afspraak
worden gemaakt voor de planning
van het gesprek met de
gemeenteraad.
07-12-2020: wordt in samenspraak
met Dit is Helmond opgepakt. Er is
nog geen planning.

Wethouder
Dortmans

Lopend 2021-01-11

11-01-2021: O.b.v. opbrengsten uit
landelijke ontwikkelingen volgt
uiterlijk 13 april een voorstel in het
College van B&W. Zo kan dit
opiniërend worden besproken op 29
april, adviserend op 24 juni, en in de
raad op 13 juni. (project .58)
04-12-2020: Stichting BSD heeft
inmiddels een ethische commissie.
We volgen landelijke ontwikkelingen
over ethische beoordeling van
digitaliseringsvraagstukken (G40,
VNG). Opbrengsten hieruit leiden tot

SB

een concreet voorstel over het
onderwerp 1e helft 2021.
13-10-2020

Adviescommissie 15/ Er zal t.b.v. een tussentijdse
10
evaluatie gemonitord gaan
worden

Visie op toekomst stadsmarketing

Wethouder Maas SB

Lopend 2020-12-15

15-12-2020: In 2021 eerste schets
toekomstvisie+implementatieplan
rondom stadsmarketing opgesteld
door m.n. Helmond Marketing en de
VVV . Na de zomer volgt beloofde
nulmeting in de stad.

13-10-2020

Adviescommissie 15/ T.a.v. de uitvoering van het
10
beleidskader gaat monitoring
plaatsvinden; op welke items
wordt nog bekeken.

Beleidskader arbeidsmigratie

Wethouder Van
den
Waardenburg

OO

Lopend 2020-12-14

14-12-2020: Op dit moment wordt op
de in het beleidskader opgenomen
beslispunten een nadere uitwerking
gemaakt. Dit varieert tot overleg met
werkgevers, het sluiten van een
convenant met de SNF tot de
ontwikkeling van de locatie
Varenschut

13-10-2020

Adviescommissie 15/ De wethouder gaat in overleg
10
met de
werkgeversorganisaties
teneinde te komen tot een
convenant over de
samenwerking gemeente –
werkgevers.

Beleidskader arbeidsmigratie

Wethouder Van
den
Waardenburg

OO

Lopend 2020-12-14

14-12-2020: Een eerste overleg
heeft plaats gevonden, in het eerste
kwartaal van 2021 vindt verdere
uitwerking plaats.

03-11-2020

Adviescommissie
Inwoners begroting

Er zal naar de gemeentelijke
lastenverdeling van de
gemeenten Amsterdam en
Nijmegen worden gekeken
i.v.m. een eerlijkere verdeling
van die lasten (‘de zwaarste
schouders….’).

Gemeentelijke lastenverdeling

Wethouder Van
de Brug

FIN

Lopend 2020-12-08

08-12-2020: Het onderzoek is
uitgezet bij Belastingen en zal
worden meegenomen bij de
voorjaarsnota

04-11-2020

Adviescommissie
Omgeving begroting

De visie erfgoedbeleid wordt
opiniërend besproken in het
1e kwartaal 2021.

Erfgoedbeleid

Wethouder Maas OO

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: Wordt opiniërend
besproken met uw raad op 10 juni
en in het college op 25 mei 2021 (zie
verder projectnr. 5.3)

04-11-2020

Adviescommissie
Omgeving begroting

De suggesties om laadpalen Parkeervisie
te integreren in lantaarnpalen
en om elektrische auto’s
voordelen te bieden worden
betrokken bij het opstellen van
de Parkeervisie.

Wethouder Maas OO

Lopend 2021-01-11

11-01-2021: zie nr. 10.169 in
concernplanning
11-01-2021: In overleg met
wethouder Maas zal besproken
worden hoe we dit beantwoorden. Of
via een mail namens de wethouder
richting de raadsleden of via een
RIB.
17-12-2020: Wordt meegenomen in
de update van de beleidsregel
oplaadpunten elektrisch vervoer. De
verwachting is dat deze in april 2021
in het college wordt behandeld.

04-11-2020

Adviescommissie
Omgeving begroting

De Fietsagenda zal separaat
in de commissie besproken
worden.

Fietsagenda

Wethouder Maas OO

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: Er wordt een lichte
actualisatie gedaan op de
Fietsagenda. Deze zal op 30 maart
opiniërend worden besproken met
de raad en ligt op 9 maart voor in het
college.

04-11-2020

Adviescommissie
Omgeving begroting

Voorstellen die door de raad
aangereikt worden m.b.t.
energietransitie versus
armoede en tweedeling

Actieplan Energietransitie

Wethouder Maas SB

Lopend 2020-12-18

18-12-2020: De uitwerking van de
motie inzake Energietransitie en
tweedeling zal onderdeel zijn van de
uiteindelijke transitivie warmte. Dit

worden betrokken in de
ontwikkeling van het actieplan
energietransitie.

04-11-2020

Adviescommissie
Omgeving begroting

In het kader van de
Omgevingsvisie zal worden
stilgestaan bij voor de
woningbouw belastende
gemeentelijke regelgeving.

04-11-2020

Adviescommissie
Omgeving begroting

24-11-2020

zoals ook besproken tijdens de
commissie vergadering van 17
december j.l
07-12-2020: Traject loop, een en
ander zal voor VJN worden
opgeleverd
Omgevingsvisie

Wethouder Van
den
Waardenburg

SB

Lopend 2020-12-18

18-12-2020: Beantwoording van de
motie is in voorbereiding.
Behandeling in college is gepland op
9 februari.

In het overleg met de
Overleg werkgevers
werkgevers zal het
bevorderen van vast banen en
het bieden van perspectief ten
koste van flexwerk als item
worden meegenomen.

Wethouder Van
de Brug

SB

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: Wethouder Van de Brug
heeft dit bespreekbaar gemaakt in
het overleg met VNO-NCW. Hierop
wordt mondeling teruggekomen bij
uw raad.

Adviescommissie

Het proces inzake
Verordening beslistermijn
schulddienstverlening - van
schuldhulpverlening
aanmelding tot afronding - zal
in de eerste helft van 2021
tijdens een verdiepende
bijeenkomst over dit
onderwerp inzichtelijk
gemaakt worden. Daarbij komt
de vraag aan de orde of er
aan het begin van het proces
meteen een melding gaan
naar schuldeisers. Tevens
wordt ingezoomd op de extra
middelen die het Rijk
beschikbaar stelt.

Wethouder De
Vries

PSD

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Wordt besproken in de
raadsinformatiesessie 21 januari
18-01-2021: Themasessie 25 maart
2021
08-12-2020: Aan het einde van het
1e kwartaal 2021 zal een
interactieve sessie met de raad
worden georganiseerd over het
onderwerp schulddienstverlening.

24-11-2020

Adviescommissie
26-11-2020

Eind 2021 zal er een notitie
Plan van Aanpak luchtkwaliteit
aan de commissie voorgelegd
worden over stankoverlast en
luchtvervuiling door industrie.
Bij de opstelling wordt het
bedrijfsleven betrokken.

Wethouder Maas OO

Lopend 2020-12-21

21-12-2020: Het geurbeleid zal
worden geactualiseerd en er zal een
voorstel mbt de luchtemissies naar
de lucht door de industrie worden
opgesteld. De provincie en
bedrijfsleven zal hierbij betrokken
worden.

24-11-2020

Adviescommissie 26
november 2020

De suggestie om meer
Plan van Aanpak luchtkwaliteit
burgermeetpunten
luchtkwaliteit te installeren zal
betrokken worden bij de
evaluatie van het meetpunt
Rijpelberg

Wethouder Maas OO

Lopend 2020-12-21

21-12-2020: In 2021 wordt een
evaluatie van de resultaten van de
fijnstof sensoren opgesteld.
Afhankelijk van deze resultaten zal
het aantal meetsensoren worden
uitgebreid.

24-11-2020

Adviescommissie
26-11-2020

Er zal een presentatie
voorbereid worden over
bovenlokale aspecten van
luchtkwaliteit/-vervuiling

Wethouder Maas OO

Lopend 2020-12-21

21-12-2020: Informatie zal worden
samengesteld over de (boven) lokale
aspecten van de luchtkwaliteit/vervuiling

24-11-2020

Adviescommissie
26-11-2020

Halverwege 2021 zal de raad Corona impuls cultuur - Crisis- en
meegenomen worden t.a.v. de Herstelnota
voortgang van de uitvoering,
waarbij allerlei ideeën en
initiatieven van de instellingen
aan de orden kunnen komen.

Wethouder Maas SB

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: De raad wordt begin
februari meegenomen via een
presentatie of raadsinformatiebrief.
De planning moet nog verder
worden geconcretiseerd, dit zal
z.s.m. gebeuren (begin januari
2021).
09-12-2020: Toezegging wordt

Plan van Aanpak Luchtkwaliteit

meegenomen, planning volgt
komend voorjaar.
24-11-2020

Adviescommissie
26-11-2020

Nagegaan zal worden of
m.b.t. het speerpunt
jeugdvriendelijk centrum de
Jeugdraad betrokken kan
worden bij de verdere
uitwerking van de impuls

15-12-2020

Opiniecommissie

15-12-2020

15-12-2020

Corona impuls cultuur - Crisis- en
Herstelnota

Wethouder Maas OO

Lopend 2020-12-17

17-12-2020: De gesprekken met de
instellingen vinden eind januari
plaats, nadien zal de concrete
uitwerking gebeuren.
09-12-2020: Toezegging wordt
meegenomen, planning volgt
komend voorjaar.

Er zal een publieksvriendelijke Q-book Brainport Smart District
(samenvattende) versie van
het Q-book gemaakt worden

Wethouder
Dortmans

OO

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Staat gepland voor
adviescommissie 2 februari en de
raad 9 februari.
17-12-2020: Wordt nader onderzoek
door directie BSD en komen op
terug in 2021. Mogelijk al een
terugkoppeling tijdens de
adviescommissie Q-book januari
2021

Opiniecommissie

In het op te stellen
raadsvoorstel vaststelling Qbook zal ingegaan worden op
de borging van de regels/
normen uit het Q-book

Q-book Brainport Smart District

Wethouder
Dortmans

OO

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Staat gepland voor
adviescommissie 2 februari en de
raad 9 februari.
17-12-2020: Zal worden
meegenomen in de
adviescommissie Q-book BSD
januari 2021

Opiniecommissie

De suggestie om in de
Q-book Brainport Smart District
ontwikkeling van het
dataplatform, in het kader van
iedereen doet mee, het
onbetaald werk te combineren
met het waarde creëren in de
circulaire economie, wordt
bekeken.

Wethouder
Dortmans

OO

Lopend 2021-01-19

19-01-2021: Staat gepland voor
adviescommissie 2 februari en de
raad 9 februari.
17-12-2020: Uw wordt hiervan op de
hoogte gesteld in Q1 van 2021 via
een raadsinformatiebrief.

Afgeronde Toezeggingen vorige maand
Datum
vergadering

Omschrijving
vergadering

Omschrijving

Onderwerp

Bestuurder

Afdeling Status Datum
gereed
gemeld

27-11-2018

Raadsvergadering

Voorzitter zegt toe dat twee
keer per jaar zal worden
gerapporteerd. De
uitvoeringsplannen voor de
wijken worden ter kennis
gebracht van de raad

Masterplan veiligheid

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-24 2020-09-24

24-09-2020: Aan deze toezegging
wordt voldaan.

22-10-2019

Raadsvergadering

Wethouder zegt toe dat
sociale cohesie en jeugd
worden meegenomen bij
puntentelling. Voorts zal
enquête eerder worden
uitgezet. Verder wordt al
onderzoek uitgevoerd naar
invalidentoilet. In 2020 zal
uitsluitsel worden gegeven.

Evenementenbeleid

Wethouder
Maas

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: Sociale cohesie en
jeugd zijn meegenomen in nieuwe
puntentelling. Direct na evenement
evalueert evenementencoördinator
het evenement met de
organisatoren. Onderzoek
Invalidentoilet is afgerond. Hiervan
is melding gedaan in RIB van
30.09.2020.

PSD

Datum stand van Stand van zaken
zaken bijgewerkt
op

22-10-2019

Raadsvergadering

Wethouder zegt toe om
Integraal HuisvestingsPlan onderwijs
uiterlijk bij begroting 2021 of
zoveel eerder als mogelijk te
rapporteren over onder meer
onderzoek Jan van Brabant
en uitwerking scenario 5
Rijpelberg.

Wethouder
Dortmans

PSD

Gereed 2020-12-18 2020-09-28

28-09-2020: Via de
Raadsinformatiebrief van 22
september 2020 is de raad
geïnformeerd over de stand van
zaken huisvesting Jan van
Brabant. Het scenario van de
ontwikkeling van een MFA in
Rijpelberg is meegenomen in de
Crisis- en Herstelnota.

03-12-2019

Raadsvergadering

Brief van nationale
ombudsman inzake wmo
hulpmiddelen agenderen
voor commissie Inwoners

Ingekomen stuk Ombudsman Wmo

Wethouder
Van Dijk

PSD

Gereed 2020-09-09 2020-09-09

09-09-2020: Naar aanleiding van
de genoemde brief is de VNG
gestart met een verbeteragenda
hulpmiddelen. Een van onze Wmoconsulenten is in dit kader
aangesloten bij een werkgroep.
09-09-2020: Onze
hulpmiddelenleverancier is
overigens niet bekend met
betalingsproblemen.
09-09-2020: Genoemde brief wordt
meegenomen in de motie
"ombudsfunctie sociaal domein"
m.b.t. de verordening
klachtenregeling.
09-09-2020: Genoemde brief wordt
meegenomen in de motie
"ombudsman sociaal domein"

03-12-2019

Raadsvergadering

Brief van VNG inzake
gemeenten en
zorgverzekeraars nader
toelichten. In de
voortgangsbijeenkomst
kadernota sociaal domein
(oktober 2020) is dit
onderwerp toegelicht.

Vng brief zorgverzekeraars

Wethouder
Van Dijk

PSD

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: In de
voortgangsbijeenkomst kadernota
sociaal domein (oktober 2020) is
dit onderwerp toegelicht.

14-01-2020

Raadsvergadering

WWF Earth hour; het college Ingekomen stuk WWF Earth hour (12)
komt met een reactie

Wethouder
Dortmans

OO

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: Portefeuillehouder
heeft in maart de raad mondeling
medegedeeld dat niet
deelgenomen wordt aan WWF
Earth Hour.

22-10-2019

Raad

Wethouder zegt toe dat
sociale cohesie en jeugd
worden meegenomen bij
puntentelling. Voorts zal
enquête eerder worden
uitgezet. Verder wordt al
onderzoek uitgevoerd naar
invalidentoilet. In 2020 zal
uitsluitsel worden gegeven.

Wethouder
Maas

PSD

Gereed 2020-09-30 2020-09-30

30-09-2020: Sociale cohesie en
jeugd zijn meegenomen in nieuwe
puntentelling. Direct na evenement
evalueert evenementencoördinator
het evenement met de
organistoren.. Onderzoek
Invalidentoilet is afgerond. Hiervan
is melding gedaan in RIB van
30.09.2020.

05-11-2019

Raad Begroting

Tijd tot de Voorjaarsnota
Herijking financieel beleid
gebruiken om een nieuwe
visie te vormen op financieel
beleid.

Wethouder
Van de Brug

FIN

Gereed 2020-10-30 2020-09-28

28-09-2020: Voorstel ligt 10
november in de raad samen met
de begroting. 6 oktober in het
Auditcomité.

05-11-2019

Raad Begroting

Aanbod om toelichting te
Aanbod om toelichting te geven op
geven op gemeentefinanciën gemeentefinanciën
door afdeling Financiën.

Wethouder
Van de Brug

FIN

Gereed 2020-09-28 2020-09-11

11-09-2020: Aanbod is in 2019
reeds gedaan (vanwege Corona
blijven liggen) en op 11 september

Evenementenbeleid

jl. herhaald. Aanmelding kan tot
uiterlijk 21 september 2020.
05-11-2019

Raad Begroting

Haalbaarheid mogelijke
Haalbaarheid Varenschut Noord
ontwikkeling Varenschut
Noord tot bedrijventerrein in
december 2019 presenteren.

Wethouder
Van de Brug

Prog.
Gereed 2020-10-28 2020-10-28
Vitale
Economie

28-10-2020: Reeds afgerond. Zo is
voorbereidingskrediet in college
besloten op 13 okt. 2020. Ligt in de
commissie op 24 nov.

05-11-2019

Raad Begroting

Inventarisatie bij
Buurtpreventieteams
buurtpreventieteams naar
behoeftes voor de langere
termijn zodat teams ogen en
oren blijven op terrein van
openbare orde en veiligheid.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-24 2020-09-24

24-09-2020: Is opgenomen in de
Berap.

05-11-2019

Raad Begroting

Er komt een rapportage over Armoedeval
armoedeval bij verschillende
typen huishoudens.

Wethouder
De Vries

PSD

Gereed 2020-12-07 2020-12-07

07-12-2020: Minima
effectrapportage is in het voorjaar
van 2020 uitgevoerd en de
bevindingen zijn op 7 juli 2020
vastgesteld door het college.

05-11-2019

Raad Begroting

Positief tegenover een
eenmalige investering voor
de verhuizing.

Home Computer Museum

Wethouder
Maas

OO

Gereed 2020-09-29 2020-09-29

29-09-2020: Er is een subsidie
toegezegd welke inmiddels ook is
verstrekt

05-11-2019

Raad Begroting

Komt aan de orde bij de
regionale energiestrategie.
En de uitvoering van onze
warmtevisie

Biomassa

Wethouder
Maas

OO

Gereed 2020-09-29 2020-09-29

29-09-2020: op genomen in
uitwerking transitievisie warmte

05-11-2019

Raad begroting

Op korte termijn wordt een
Omgevingswet
Rib gestuurd inzake
Omgevingswet met plan van
aanpak, instrumentarium en
beslispunten.

Wethouder
OO
Van den
Waardenburg

Gereed 2020-12-07 2020-10-28

28-10-2020: Toezegging wordt via
een RIB afgehandeld. Behandeling
RIB op 3 november in college.
25-09-2020: Afhandeling in oktober

05-11-2019

Raad Begroting

Er komt er een bijeenkomst Woningen Brainport Smart District
voor de raad waarin
informatie over
businesspark,
bestemmingsplanprocedure,
woningen,
energiecoöperatie.
Bijeenkomst gepland op 5
februari 2020.

Wethouder
Dortmans

OO

Gereed 2020-12-17 2020-12-17

17-12-2020: Deze heeft
plaatsgevonden in februari 2020 in
het Carolus te BSD

05-11-2019

Raad Begroting

In 1e kwartaal 2020 komt er Inclusieve stad
een uitvoeringsprogramma in
kader van VN verdrag
rechten personen met een
handicap.

Wethouder
Dortmans

PSD

Gereed 2020-11-02 2020-11-02

02-11-2020: Het Actieprogramma
VNverdrag Helmond 2020-2021 is
14-4-2020 door het college
vastgesteld. De Raad is in de vorm
van een RIB geïnformeerd.

05-11-2019

Raad Begroting

In januari 2020 raad
informeren over regionale
inkoopstrategiejeugd.

Jeugdhulp

Wethouder
Dortmans

PSD

Gereed 2020-12-08 2020-12-08

08-12-2020: op 29 januari 2020
heeft regionale bijeenkomst
plaatsgevonden

03-12-2019

Raad

Brief van nationale
ombudsman inzake wmo
hulpmiddelen agenderen
voor commissie Inwoners.

Ingekomen stukken - Ombudsman
Wmo

Burgemeester PSD
Blanksma

Gereed 2020-09-09 2020-09-09

09-09-2020: N.a.v. genoemde brief
is de VNG inmiddels gestart met
een verbeteragenda hulpmiddelen.
Een van onze Wmo-consulenten
neemt in dit kader deel aan een
werkgroep.
09-09-2020: Genoemde brief wordt
meegenomen in de motie
"ombudsfunctie sociaal domein"
m.b.t. de verordening

klachtenregeling. Onze
hulpmiddelenleverancier is
overigens niet bekend met
betalingsproblemen.
03-12-2019

Raad

Brief van VNG inzake
gemeenten en
zorgverzekeraars nader
toelichten.

Ingekomen stukken - VNG
zorgverzekeraars

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: In de
voortgangsbijeenkomst kadernota
sociaal domein (oktober 2020) is
dit onderwerp toegelicht.

14-04-2020

Raad

Wethouder zegt toe na te
Huisvesting participatie statushouders/ Wethouder
gaan middelen voor
vluchtelingen
Dortmans
Stadsleerbedrijf en aandacht
voor Rijpelberg.

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: Mededeling is gedaan
in de raadsvergadering door de
portefeuillehouder.

02-10-2018

Adviescommissie
Inwoners

Cijfers over radicalisering en Raadsvoorstel ontwerp Regionaal
formatieplaatsen zullen later Veiligheidsplan oost-Brabant
worden aangeleverd.
2019-2022

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-11-18 2020-11-18

18-11-2020: Cijfers zijn
meegenomen enerzijds in de
terugkoppeling Taskfoce RIEC en
anderzijds in de
Peelsamenwerking rondom PITinterventies.

02-10-2018

Adviescommissie
Inwoners

Het onderzoek naar de
meldingsbereidheid zal t.z.t.
aan de raad ter kennis
gebracht worden.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2021-01-19 2021-01-19

19-01-2021: Besproken in de
raadsinformatiesessie over
veiligheid en leefbaarheid op 14
januari.
17-12-2020: In samenwerking met
het regiobureau van de politie
Oost-Brabant, wordt dit verder
uitgezocht. De planning wordt vóór
eind februari concreet.

11-02-2020

Raad

Brief 3 - Motie raad
Lijst ingekomen stukken
Achtkarspelen
verhuurdersheffing:
wethouder neemt oproep om
motie te ondersteunen
richting minister/Tweede
Kamer mee naar overleg
SGE.

Wethouder
OO
Van den
Waardenburg

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Ingebracht in overleg
SGE ter kennnisname.

11-02-2020

Raad

VNG-ledenbief over sluiting
rookruimten horeca wordt
betrokken bij discussie
coffeeshopbeleid.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-24 2020-09-24

24-09-2020: Landelijke wetgeving
voorziet hierin.

11-12-2018

Opiniecommissie
Omgeving

De wethouder neemt
Gevel Ameidestraat 1
voorstel van de commissie
mee naar het college om een
inventarisatie te maken van
beeldbepalende panden en
andere objecten in de stad
die karakteristiek zijn voor
Helmond, zodat dit soort
panden zonder
monumentale status
behouden kunnen blijven.
Het college komt er later bij
de raad op terug.

Wethouder
Maas

OO

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Wordt meegenomen
in beleid over de Omgevingswet.

26-02-2019

Adviescommissie
Inwoners

Er zal worden gekeken of het Uitvoeringsplan Aanpak armoede en
opkopen van kleine schulden schulden
in vast beleid ongezet kan
worden.

Wethouder
De Vries

PSD

Gereed 2020-12-07 2020-12-07

07-12-2020: Opkopen schulden is
opgenomen binnen de
beleidsregels
schulddienstverlening

Raadsvoorstel ontwerp Regionaal
Veiligheidsplan oost-Brabant
2019-2022

Lijst ingekomen stukken

Burgemeester PSD
Blanksma

PSD

25-06-2019

Adviescommissie
Inwoners

College zal de raad over
Afwijken Grondprijzenbesluit
haar definitieve besluit
informeren middels een Rib.

Wethouder
Van de Brug

FIN

Gereed 2020-11-02 2020-11-02

02-11-2020: Met RIB 9 van 5
februari is het nieuwe
grondprijzenbesluit 2020 aan uw
raad is voorgelegd. Daarmee is
aan de toezegging voldaan.

08-10-2019

Adviescommissie
Omgeving

Actualisatie beheerplannen
zullen vóór begroting 2020
gereed zijn.

Wethouder
De Vries

IBOR

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Ligt op 10 november
in de raad.

08-10-2019

Adviescommissie
Omgeving

De tussentijdse evaluatie zal Advies aan Commissariaat voor media Wethouder
aan de raad
licentieaanvraag SLOT
Maas
gecommuniceerd worden
middels een Rib.

OO

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Meerdere ribs zijn
hierover naar de raad verzonden.

29-10-2019

Commissie
Er zal gekeken worden op
programmabegroting welke wijze succes factoren
inwoners
geïnventariseerd kunnen
worden m.b.t. vrijwilligers
initiatieven.

2Succesfactoren vrijwilligersinitiatieven Wethouder
Van Dijk

PSD

Gereed 2021-01-11 2020-12-17

17-12-2020: De
podiumbijeenkomst vindt online
plaats op 7 januari met de raad.
08-12-2020: Bijeenkomst van 8
december heeft vanwege
omstandigheden niet
plaatsgevonden. Een neuwe datum
zal worden gepland
02-11-2020: Op 8 december 2020
vindt een Podiumbijeenkomst
plaats rondom het thema
Vrijwilligersbeleid n.a.v. het
'Witboek Blijwilligersbeleid' van het
CDA.

29-10-2019

Commissie
Resultaatgerichtheid wordt
programmabegroting betrokken bij de aanpassing
Inwoners
van het subsidiebeleid in
2020

Subsidiebeleid

PSD

Gereed 2020-09-29 2020-09-29

29-09-2020: In het door het college
vastgestelde subsidiekader 2020
en tevens 2021 is opgenomen dat
we van professionele organisaties
een resultaatgericht aanbod van
diensten en activiteiten
verwachten.

18-06-2020

Adviescommissie

Ontwikkelingen m.b.t.
Convenant Taskforce/RIEC
veiligheid in Weverspark e.o.
worden betrokken bij de
bijeenkomst op 7 juli over
veiligheid

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Door politie is een
presentatie gehouden over de
situatie.

18-06-2020

Adviescommissie

Er wordt een informatieve
sessie georganiseerd met
Taskforce/RIEC waarbij ook
weerbaarheid bestuur en
adviezen daarvoor aan de
orde zullen komen

Convenant Taskforce/RIEC

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2021-01-19 2021-01-19

19-01-2021: Besproken in de
informatieve sessie met de raad op
14 januari.
17-12-2020: Op 14 januari tijdens
de informatie raadssessie
'Veiligheid & Leefbaarheid' zal uw
raad hierover verder worden
geïnformeerd.
28-09-2020: Hier wordt op een
later moment invulling aan
gegeven, indachtig de maatregelen
rondom COVID-19

18-06-2020

Adviescommissie

De commissie zal periodiek Convenant Taskforce/RIEC
bijgepraat worden over de
activiteiten en resultaten van
Taskforce/RIEC

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-12-14 2020-11-18

18-11-2020: Dit onderwerp wordt
meegenomen in de
raadsbehandeling op 14 januari
2021.
05-11-2020: Indien mogelijk wordt
dit thema meegenomen in de
themasessie met de raad op 15

Beheerplannen kapitaalgoederen

Wethouder
Dortmans

december .
28-09-2020: Dit zal in ieder geval
jaarlijks plaatsvinden, aan de hand
van de publicatie van het
jaarverslag Taskforce/RIEC.
28-09-2020: Hier wordt op een
later moment invulling aan
gegeven, indachtig de maatregelen
rondom COVID-19
18-06-2020

Adviescommissie

In het kader van de aandacht Jaarverslag Integriteit 2019
voor integriteit zal in het
najaar de eerder geplande
weerbaarheidstraining
worden gegeven. De
suggestie van een fractie
voor een externe
onafhankelijke
vertrouwenspersoon wordt
hierbij betrokken.

Burgemeester BJO
Blanksma

Gereed 2020-11-24 2020-09-29

29-09-2020: Op 14 oktober
aanstaande is een raadsavond
integriteit ingepland. In verband
met de aanvullende
coronamaatregelen kan deze
helaas niet doorgaan. Er wordt
gezocht naar een alternatief op
korte termijn.

18-06-2020

Adviescommissie

In het Jaarverslag 2020
Jaarverslag Integriteit 2019
zullen de cijfers over
discriminatie expliciet aan de
orde komen

Burgemeester BJO
Blanksma

Gereed 2020-09-29 2020-09-29

29-09-2020: Deze cijfers zijn
opgenomen in het jaarverslag dat
op 30 juni jl. in de raad is
vastgesteld.

26-11-2019

Adviescommissie
Inwoners

In het kader van de
implementatie van de
Omgevingswet wordt een
dereguleringsslag gemaakt
t.a.v. de Apv

Algemene plaatselijke verordening
Helmond 2020

Burgemeester BJO
Blanksma

Gereed 2020-09-23 2020-09-21

21-09-2020: In kaart is gebracht
wat gewijzigd moet worden in de
regelgeving. Wordt uitgewerkt.

17-12-2019

Opiniecommissie
Inwoners

Een verdere uitsplitsing van
de incidenten zal worden
aangeleverd (factsheet).

Presentatie Voortgang Veilig Uitgaan

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Afgedaan met RIB 26
die op 4 maart 2020 is verzonden.

07-01-2020

Adviescommissie
Inwoners

Informatie over de
benchmark i.r.t. aantal fte
begeleidingsorganisatie /
efficiëntie wordt opgehaald
en gedeeld met de raad.

Notitie gebundelde uitkering 2019
(BUIG)

Wethouder
De Vries

PSD

Gereed 2021-01-19 2021-01-19

19-01-2021: Onderwerp is
besproken in de commissie van 7
januari.
08-12-2020: Rapport waar
benodigde informatie in staat is bij
Senzer opgevraagd. Zodra dit
rapport is ontvangen, zal de
benodigde informatie worden
gedeeld met de raad.

07-01-2020

Adviescommissie
Inwoners

Nadere info – als vervolg op Notitie gebundelde uitkering 2019
de Rib van december - over (BUIG)
de afgekeurde begroting van
Senzer volgt.

Wethouder
De Vries

PSD

Gereed 2020-12-08 2020-12-08

08-12-2020: herstelbegroting 2020
is reeds door de Provincie
goedgekeurd, repressief toezicht
op Senzer is van kracht. Raad is
hier tussentijds actief over
geïnformeerd.

07-01-2020

Adviescommissie
Inwoners

Er wordt een moment
Notitie gebundelde uitkering 2019
gekozen om de
(BUIG)
commissieleden (wederom)
te informeren over de
werkwijze met de
omgekeerde toets.
Agenderen (d.t.v. Presidium)
voor Opiniecommissie.

Wethouder
De Vries

PSD

Gereed 2021-01-19 2021-01-19

19-01-2021: Onderwerp is
besproken in de commissie van 7
januari.
08-12-2020: Mede wegens Corona
is dit nog niet opgepakt. Immers,
de druk op de organisatie Senzer
is sinds Corona immens. In Q1
2021 zal hier een vervolg aan
worden gegeven.

03-03-2020

Opiniecommissie
Inwoners

Nagegaan wordt waar het
externe draagvlak voor het

Burgemeester BJO
Blanksma

Gereed 2020-09-21 2020-09-21

21-09-2020: Schriftelijke
beantwoording heeft

Wijziging Algemene
Subsidieverordening

voorliggende concept Asv is
opgehaald.

plaatsgevonden. In juni 2020 is de
Asv in de raad afgedaan.

11-06-2019

Raad Voorjaarsnota In overleg treden met
Vrijwillige ouderbijdrage
scholen om te komen tot een
eenduidig beleid; het gaat
daarbij om de bijkomende
schoolkosten en de
facturering daarvan.

Wethouder
De Vries

PSD

Gereed 2020-12-08 2020-12-08

08-12-2020: Uit navraag bij
Leergeld blijkt dat het contact met
de scholen goed is. Er zijn geen
signalen bekend dat de kosten
voor een schoolreisje niet voldaan
konden worden.

11-06-2019

Raad Voorjaarsnota Communicatie over
Invalidenparkeerplaatsen
invalidenparkeerplaatsen zal
worden nagegaan.

Wethouder
Maas

OO

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Er worden geen
invalidenparkeerplaatsen
opgeheven met het argument zoals
Helder Helmond stelt. Deze
informatie is inmiddels via de griffie
aan de Raad toegezonden.
Daarmee is de toezegging
afgedaan.

11-06-2019

Raad Voorjaarsnota Het bestemmingsplan
Centrum volgt, datum nog
niet te noemen

Bestemmingsplan Centrum

Wethouder
SB
Van den
Waardenburg

Gereed 2020-09-29 2020-09-29

29-09-2020: Het is het streven dat
het bestemmingsplan in december
2020 ter inzage wordt gelegd.
Verder zie toezegging uit
november 2019 voor actuele stand
van zaken.

11-06-2019

Raad Voorjaarsnota Begin 2020 komt er een
meerjarenprogramma
speelvoorzieningen.

Speelvoorzieningen

Wethouder
Dortmans

IBOR

Gereed 2020-12-17 2020-12-17

17-12-2020: Afgedaan met RIB
128 Meerjarenplan speelruimte
2021-2024 / Uitvoeringsplan
speelruimte 2021
24-11-2020: via RIB in project
4.119

30-10-2019

Commissie
Alle lopende initiatieven
Aanpak jeugdwerkloosheid
programmabegroting worden geïnventariseerd en
Omgeving
in het eerste kwartaal van
2020 volgt nadere informatie.

Wethouder
Van de Brug

PSD

Gereed 2020-12-08 2020-12-08

08-12-2020: In het kader van het
ontwikkelen van een nieuwe
aanpak jeugdwerkloosheid zijn alle
lopende initiatieven op dat vlak
geïnventariseerd en op basis
daarvan is de nieuwe aanpak
Jeugd en Werk opgesteld en in
januari 2020 vastgesteld

30-10-2019

Commissie
In het eerste kwartaal 2020 Inclusie
Programmabegroting komt er een
Omgeving
uitvoeringsagenda m.b.t. het
VN-verdrag inzake de
rechten van personen met
een handicap.

Wethouder
Dortmans

PSD

Gereed 2020-11-02 2020-11-02

02-11-2020: Het Actieprogramma
VN-verdrag Helmond 2020-2021 is
op 14-4-2020 door het college
vastgesteld. De Raad is
geïnformeerd in de vorm van een
RIB.

30-06-2020

Raad

Nagaan wat is gebeurd door • Brief Vluchtelingenwerk Nederland
Wethouder
het college met een eerder
e.a. (brief 9) inzake campagne opvang Dortmans
aangenomen motie over
kinderen uit Griekenland
hetzelfde onderwerp.

PSD

Gereed 2020-12-04

30-06-2020

Raad

Het college zal na het
zomerreces met een voorstel
komen over huisvesting
arbeidsmigranten.

30-06-2020

Raad

De brief is voor afhandeling • Brief UN Women Nederland (brief 18) Wethouder
in handen van het college
inzake uitnodiging orange the world
Dortmans
gesteld. De raad roept het
college op met een positieve
reactie te komen.

Brief vereniging huisvesters
arbeidsmigranten (brief 11) inzake
betere huisvesting voor
arbeidsmigranten

Wethouder
OO
Van den
Waardenburg
OO

Gereed 2020-12-17 2020-12-14

14-12-2020: Inmiddels is op 3
november 2020 het Beleidskader
Arbeidsmigratie door de
gemeenteraad vastgesteld

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: Wordt aan voldaan
o.m. door oranje verlichting, net als
in 2019.

07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

De mobiele camera’s in de
Aanvalsplan Binnenstad Oost
Heistraat zijn tijdelijk; indien (versterkingsplan)
nodig zal worden gezocht
naar structurele oplossingen.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-11-05 2020-11-05

05-11-2020: De raad is hierover
geïnformeerd middels een
raadsinformatiebrief.
28-09-2020: In college op 29/9
wordt beslissing genomen. Op 1
oktober wordt de gemeenteraad
geïnformeerd.
24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een
tussenrapportage over deze
toezegging.

07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

De mogelijkheden om te
komen tot branchering
worden onderzocht.

Versterkingsplan Binnenstad-Oost

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2021-01-19 2021-01-19

19-01-2021: Afgedaan in de
informatieve sessie van 14 januari
2021.
18-11-2020: De raad wordt
geïnformeerd op 14 januari 2021
28-09-2020: Maakt onderdeel uit
van versterkingsplan. Branchering
wordt onderzocht. De raad wordt in
december geïnformeerd over de
voortgang en fasering van
onderdelen.
24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een
tussenrapportage over deze
toezegging.

07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

De openingstijden van pand
Heistraat 125 worden nog
bepaald.

Aanvalsplan Binnenstad OOst
(versterkingsplan)

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: De openingstijden zijn
bepaald en worden na 1 oktober
gecommuniceerd.
24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een
tussenrapportage over deze
toezegging.

07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

De naam van Aanvalsplan
Aanvalsplan Binnenstad Oost
Binnenstad-Oost met accent (versterkingsplan)
op Heistraat wordt gewijzigd
in Versterkingsplan
Binnenstad-Oost.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Sinds 7/7 is de naam
van het plan aangepast en dit
document wordt actief gedeeld.
24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een
tussenrapportage over deze
toezegging.

07-07-2020

Informatieve raad
over veiligheid

Vóór de
Versterkingsplan Binnenstad Oost
begrotingsbehandeling komt
er een benchmark van de
afdeling Handhaving &
Naleving.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-11-24 2020-11-18

18-11-2020: Wordt in de raad
besproken op 14 januari 2021.
05-11-2020: Wordt op 17
november behandeld in het college
en op 15 december in de raad.
24-09-2020: Op korte termijn
(oktober vooralsnog) zal een
raadsinformatiebrief worden
verzonden met een

tussenrapportage over deze
toezegging.
01-09-2020

Opiniecommissie

College neemt initiatief voor Bravoflex
brief ‘op poten’ college/raad
aan Provincie als reactie op
beëindiging Bravoflex.
Provincie op
verantwoordelijkheid voor
OV wijzen irt grote aantal
‘witte vlekken’ in Helmond.
Lijn 53 en 555 komen niet
terug ondanks melding
Provincie en Hermes willen
terugvallen op stadslijnen die
hier eerst reden.

Wethouder
Maas

Prog.
Gereed 2020-09-28 2020-09-28
Vitale
Economie

28-09-2020: Brief is op 22
september jl. aan de provincie
verzonden namens de raad.

08-09-2020

Adviescommissie

Aan de openbare
vergaderingen van de
bestuurscommissie moet
meer bekendheid worden
gegeven. De wethouder
vraagt hiervoor aandacht bij
het RHCe.

Zienswijze toekomstvisie RHCe

Wethouder
Maas

IVA

Gereed 2020-09-28 2020-09-28

28-09-2020: Punt is gemeld bij het
RHCe om opgepakt te worden.

08-09-2020

Adviescommissie

In het kader van de
communicatie zal een
plattegrond van de
milieustraat gepubliceerd
worden waardoor burgers
weten hou de routering is
zodat je hiermee bij het
laden van afval en storten
rekening kunt houden.

Uitwerking kadernotitie afvalbeleid
2014-2022; fase 2

Wethouder
IBOR
Van den
Waardenburg

Gereed 2020-11-12 2020-11-12

12-11-2020: 01-11-2020 de
plattegrond is op de website
geplaatst onder het kopje
Milieustraat
28-09-2020: Wordt opgepakt bij
bredere uitwerking kadernotitie
afvalbeleid. De verwachting is
december 2020 of begin 2021.

06-10-2020

Opiniecommissie 8/
10

Bekijken of het wenselijk is
Vuurwerkbeleid
om enkele
vuurwerkvrijezones aan te
wijzen, met uitgangspunt dat
handhaving kan
plaatsvinden.

Burgemeester VN
Blanksma

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: In de commissie 3/11/
20 heeft portefeuillehouder
medegedeeld dat we de landelijke
lijn volgen. Men is voornemens
vuurwerkverbod af te kondigen.

06-10-2020

Adviescommissie

8/10 Op de website zal bij
het thema
Centrumperspectief het
raakvlak met andere
beleidsitems (visie's/nota's)
inzichtelijk gemaakt worden

Wethouder
De Vries

Prog.
Centrum

Gereed 2021-01-12 2020-12-17

17-12-2020: Dit is opgepakt. In
januari wordt de informatie op de
pagina helmond.nl/jouwcentrum
geplaatst.

06-10-2020

Adviescommissie

8/10 Omdat de ambitie hoger Integraal beheerplan openbare ruimte - Wethouder
ligt wordt in paragraaf 4.1. op Beheerplannen kapitaalgoederen
De Vries
blz. 18 de zin 'Helmond
streeft de wettelijke normen
na.' gewijzigd in 'Helmond
streeft minimaal de wettelijke
normen na.'

IBOR

Gereed 2020-12-08 2020-12-08

08-12-2020: wordt gewijzigd

13-10-2020

Adviescommissie 15 Er zal worden bekeken of er Gewijzigd BP Helmond west okt
iets met de naam Hulsbosch Mierloseweg 34-46
gedaan kan worden als
herinnering aan de
voormalige boerderij.

Gereed 2020-12-17 2020-12-17

17-12-2020: De
projectontwikkelaar zal de
gevelsteen 'Hulsebosch'
verwijderen om te behouden. Er is
een gesprek gaande tussen
kleinzoon en de
projectontwikkelaar. Er zal samen

Herijking Centrumperspectief

Wethouder
OO
Van den
Waardenburg

worden bekeken of de steen wordt
teruggeplaatst.
03-11-2020

Adviescommissie
Inwoners begroting

De gemeentesecretaris zal
een toelichting verzorgen
over de stand van zaken
m.b.t. de personele en
organisatorische
ontwikkelingen. Agendering
zal in het Presidium aan de
orde gesteld worden.

04-11-2020

Adviescommissie
Het idee voor een
Omgeving begroting afvalscheidingscoach zal
worden meegenomen bij de
communicatie over het
nieuwe afvalbeleid.

24-11-2020

Adviescommissie

24-11-2020

Adviescommissie
26-11-2020

Stand van zaken m.b.t. de personele
en organisatorische ontwikkelingen

Wethouder
Van Dijk

Afvalbeleid

SB

Gereed 2020-12-17 2020-12-17

17-12-2020: Toelichting heeft in de
raad plaatsgevonden door de
gemeentesecretaris op 15
december 2020 en is daarmee
afgedaan.
11-11-2020: Vooralsnog vindt deze
sessie plaats op 15 / 17 december
2020 (zie concernplanningnr.
13.277)

Wethouder
IBOR
Van den
Waardenburg

Gereed 2020-12-03 2020-12-03

03-12-2020: Opgenomen in
afvalbeleid.

Nagegaan zal worden
Tuitjes/sierschoorstenen Brandevoort
hoeveel klachten er over
gebreken aan tuitjes zijn van
bewoners

Wethouder
VN
Van den
Waardenburg

Gereed 2020-12-14 2020-12-14

14-12-2020: Deze toezegging is
door Yvette Hartelo
(bestuursadviseur van wethouder
v.d. Waardenburg) afgewerkt.

Nagegaan zal worden of er Corona impuls cultuur - Crisis- en
via communicatie of
Herstelnota
stadsmarkering budgetten
een extra impuls kan worden
gegeven voor zzp'ers

Wethouder
Maas

Gereed 2020-12-17 2020-12-15

15-12-2020: Lokale ZZP'ers (met
link naar cultuur) worden nu door
zowel Gemeente als Helmond
Marketing ingehuurd, mits de
kwaliteit goed is en 't een bijdrage
levert in deze coronatijd.

SB

