
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 06-04-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Boscotondo, Commissiekamer B 

 

 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 30 maart 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 

 
 

3. Ma | 50342719 − Beantwoording raadsvragen 72 D66 (2020): Verkeersmaatregelen Heistraat 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het principeverzoek voor nader onderzoek naar een pilot met een verkeersdoseerlicht 

in de Heistraat; 
2. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van D66 en deze doorgeleiden naar de 

gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele aanpassingen, stemt het college in met het voorstel. 
 

 
4. Bm | 50519244 − Beantwoording raadsvragen 14 PvdA: Veilig stemmen voor kwetsbare inwoners 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele aanpassingen, stemt het college in met het voorstel. 

 
 

5. vdW | 50526675 − Beantwoording raadsvragen 21 GL: Volkshuisvestingfonds 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 
  



 

 

6. dV | 50528851 − Beantwoording raadsvragen 23 HH: Duidelijkheid scheppen aan ondernemers op de 
markt 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ma | 50513441 − Beantwoording raadsvragen 15 VVD-LS, 18 HH en 29 CDA: Zonnevelden Stiphout en 
beantwoordingsbrief Stichting Geledingszone Stiphout 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met beantwoording vragen Helder Helmond, CDA en VVD en Lokaal Sterk; 
2. In te stemmen met beantwoording brief Stichting Geledingszone Stiphout. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele aanpassingen, stemt het college in met het voorstel. 
 

 
8. dV | 50533845 − Beantwoording raadsvragen 32 D66: Aansluiten bij oproep om terrassen snel weer te 

openen 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdW | 50515753 − Raadsinformatiebrief: Prestatieafspraken 2021 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. vdW | 50485311 − Raadsinformatiebrief: Ruimtelijk Afwegingskader De Peel 

 
Beslispunten 

 
1. Het Ruimtelijke Afwegingskader De Peel vast te stellen; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. Ma | 50520031 − Raadsinformatiebrief: Klimaatbegroting 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele aanpassingen, stemt het college in met het voorstel. 
 
 

  



 

 

12. vdB | 50323637 − Koopovereenkomst Gooswijnhoek (Hazenwinkel blok 19a) 

 
Beslispunten 

 
1. Het perceel grond, gelegen aan/nabij de Gooswijnhoek, Goderthoek en Engelbrechthoek in het 

stadsdeel Brandevoort te Helmond, ter grootte van ongeveer 56 a en 58 ca (5658 m2), kadastraal 
bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 7761 (gedeeltelijk) te verkopen aan Van Wanrooij 
Projectontwikkeling B.V.; 

2. De koopsom vast te stellen op €1.900.190,00, te vermeerderen met omzetbelasting; 
3. Hiervoor de reeds door Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. ondertekende koopovereenkomst d.d. 15 

maart 2021 aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vdB | 50483138 − Koopovereenkomst Engelbrechthoek (Hazenwinkel blok 19b) 

 
Beslispunten 

 
1. Het perceel grond, gelegen aan/nabij de Engelbrechthoek, Hubrechthoek en Gooswijnhoek in het 

stadsdeel Brandevoort te Helmond, ter grootte van ongeveer 38 a en 46 ca (3846 m2), kadastraal 
bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 7761 (gedeeltelijk) te verkopen aan Van Wanrooij 
Projectontwikkeling B.V.; 

2. De koopsom vast te stellen op €1.299.955,00, te vermeerderen met omzetbelasting; 
3. Hiervoor de reeds door Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. ondertekende koopovereenkomst d.d. 15 

maart 2021 aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdW | 50516239 − Vrijgave tervisielegging ontwerp bestemmingsplan Centrum III 

 
Beslispunten 

 
1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een milieueffectrapportage niet 

vereist is voor het bestemmingsplan "Centrum III", zoals is verantwoord in hoofdstuk 8 van de toelichting 
van het bestemmingsplan; 

2. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer (het college), vast te stellen en te 
versturen; 

3. Kennis te nemen van en instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Centrum III; 
4. Dit bestemmingsplan vrijgeven voor de wettelijke tervisielegging; 
5. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad op 14 april 

2021. 

 
Besluit: met inbegrip van enkele redactionele aanpassingen, stemt het college in met het voorstel. 

 
 

15. vdB | 50508132 − Subsidieverlening: Stichting Bedrijventerreinen Helmond voor Actieplan 
Bedrijventerreinen 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van €160.000 aan Stichting Bedrijventerreinen 

Helmond voor het uitvoeren van activiteiten zoals opgenomen in het Actieplan Bedrijventerreinen; 
2. Deze subsidie te dekken uit de middelen uit de Economische Impuls Bedrijventerreinen; 
3. In te stemmen met de beschikkingsbrief en deze verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 
  



 

 

16. Ma | 50505737 − Subsidievaststelling: Stichting Lucas Gassel Helmond 2020 

 
Beslispunten 

 
1. De subsidie 2020 voor stichting Lucas Gassel Helmond vast te stellen op €97.485; 
2. Toestemming te verlenen om het restant van de subsidie over te maken aan het Lucas Gassel 

Genootschap; 
3. De conceptbeschikking vast te stellen en te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. Do | 50529891 − Subsidieverlening werkgroep FairTrade en verdeling resterende gelden Stichting 
Helmondiaal 

 
Beslispunten 

 
1. De resterende €19.000, na liquidatie van stichting Helmondiaal, evenredig verdelen over zeven 

aangesloten stichtingen, voorgedragen door Stichting Helmondiaal; 
2. Aan de werkgroep FairTrade een subsidie van €5.000 te verlenen en dit te dekken uit het budget Global 

Goals. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
18. Bm | 50527557 − Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de concept zienswijze bij de conceptbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant 

Zuidoost (VRBZO); 
2. Deze zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad met bijgaand commissie- en raadsvoorstel. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 


