
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 31-05-2022 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter  Wethouder E. de Vries (wnd.) 

Secretaris  Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 

Aanwezig  Wethouders mevr. G.L.C.C. van den Waardenburg, S.J.P.H.A. van de Brug, H.M.J.M. van 

Dijk, mevr. C.J.M. Dortmans, A. Harijgens, strategisch-communicatieadviseur F.R. Beck en 

uitvoerend collegesecretaris M.F.M.A.M. Lier 

Afwezig  Burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel 

 

 
 
OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Openbare besluitenlijst van 24 mei 2022 

 
Voorstel 1. De besluitenlijst goed te keuren en vast te stellen. 

 
Besluit: Het college keurt de besluitenlijst goed en stelt deze ongewijzigd vast. 

 
2. Uitnodigingenlijst 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

 
Besluit: Het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd.  

 
3. Bm | 50935555 - 11e wijziging van het mandaatregister 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de 11e wijziging van het mandaatregister. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Do | 51009184 - Voordracht de heer M. Verhees als bestuurslid Openbare Basisscholen Helmond 

 
Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen tot benoeming over te gaan van de heer M. 

Verhees als lid van het bestuur van Stichting Openbare Basisscholen Helmond; 

 
2. De gemeenteraad voor te stellen om bijgevoegde antwoordbrief te doen uitgaan 
naar Stichting Openbare Basisscholen Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

5. Ha | 51014915 - Subsidievaststelling: Jaarstukken Kunstkwartier en CultuurContact 2021 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het jaarverslag 2021 van Stichting Kunstkwartier (incl. 

CultuurContact); 

 
2. Daarmee de subsidie 2021 definitief vast te stellen op €1.769.189; 

 
3. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. vdB | 50984756 - Subsidieverlening: Stichting Bedrijventerreinen Helmond voor project 'Actieplan 

Bedrijventerreinen 2022' 
 

Voorstel 1. Voor het overgangsjaar 2022 een subsidie van €250.000 te verlenen aan 
Stichting Bedrijventerreinen Helmond om de projecten uit het Actieplan 
Bedrijventerreinen voor te kunnen zetten; 

 
2. Deze subsidie te dekken uit de gereserveerde middelen uit de 
Programmabegroting 2022-2025; 

 
3. In te zetten op het uitwerken van een nieuw meerjarig Actieplan 
Bedrijventerreinen waarin het kwalitatief verbeteren, verduurzamen en ruimtelijk 
beter benutten van de bestaande bedrijventerreinen het uitgangspunt vormt. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. dV | 51028243 - Raadsinformatiebrief: Schuldhulpverlening aan ondernemers 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden 

aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: Met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel. 

 
8. Ha | 50973933 - Reactiebrief Helmond Marketing inzake citymarketing vanaf 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de reactiebrief richting Helmond Marketing. 

 
Besluit: Met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel. 

 
9. Bm / dV | 51015175 - Voortzetting convenant groene handhaving Noord-Brabant 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de continuering van het convenant groene handhaving Noord- 

Brabant; 

 
2. Het nieuwe convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 door de 
burgemeester te laten ondertekenen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

10. vdB | 50245759 - Vrijwaren omzetbelasting en in rekening brengen canon (excl. btw) inzake 
parkeerplaatsen in erfpacht op De Veste blok 19 Brandevoort 

 
Voorstel 1. Te besluiten om geen omzetbelasting over de vestiging van het erfpachtrecht bij 

de 28 bewoners van De Veste blok 19 in rekening te brengen; 

 
2. Te besluiten om enkel de canon excl. btw bij de 28 bewoners van De Veste blok 
19 in rekening te brengen; 

 
3. In te stemmen met een eenmalige last van €46.072 voor Gemeente Helmond 
welke onderdeel zal zijn van het saldo aan bijzondere baten / bijzondere lasten; 

 
4. In te stemmen met het actief benaderen van de bewoners van blok 27 waar deze 
fiscale wetswijziging ook (deels) van toepassing kan zijn.  

 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Evenwel wordt meegegeven dat een voorstel wordt 

voorgelegd indien de fiscale wetswijziging nadere (onoverkomelijke) consequenties heeft voor 
de bewoners van blok 27. 

 
11. Ha | 51029953 - Verlenen evenementenvergunning tijdens doorkomst Kennedymars 

 
Voorstel 1. In afwijking van het evenementenbeleid aanvragers een ontheffing te verlenen 

voor festiviteiten wat betreft de eindtijd en het schenken van alcohol via de 
buitentappunten, onder de volgende voorwaarden: 
a. het evenement beperkt zich qua geluidniveau tot niveau II; 
b. de muziek op de podia eindigt uiterlijk om 02.00 uur ’s nachts; 
c. het schenken van (alcoholische) dranken via de tappunten buiten eindigt uiterlijk 
om 03.00 uur ’s nachts; 
d. na afloop van het evenement vindt een evaluatie plaats in bijzijn van minimaal de 
organisator en de gemeente Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


