
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 07-09-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 20 juli 2021 

 
Beslispunt 

 

1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

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

 
 

3. vdW | 50548530 − Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 27 juli 2021: Antwoordbrief inzake Stichting GHC 
Stiphout 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 27 juli 2021 inhoudende de beantwoording van de 

mail van de heer De Rijk conform bijgevoegde brief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. vdW | 50665658 − Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 10 augustus 2021: Verklaring van geen bezwaar 
Dorpsstraat 38 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 10 augustus 2021 inhoudende het agenderen van de 

aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 38 in de opiniecommissie van 7 september 2021, conform 
het amendement bij raadsbesluit 49 en de initiatiefnemer uit te nodigen om een toelichting te geven op 
het plan in diezelfde opiniecommissie. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

5. dV | 50690642 − Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 24 augustus 2021: VNG Onderhandelaarsakkoord Cao 
Sociale Werkvoorziening 2021-2025 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 24 augustus 2021 inhoudende een positieve stem 

uit te brengen aan de VNG over het onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021-
2025 en de VNG negatief te adviseren voor de mogelijkheid om extra vakantie-uren te kopen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. vdW | 50686741 − Bekrachtigen paraafbesluiten d.d. 5 en 26 augustus 2021: 
Raadsinformatiebrief 105 en raadsvoorstel benoeming nieuwe leden Welstandscommissie 
Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 5 augustus 2021 inhoudende het verzenden 

van raadsinformatiebrief 105 over de situatie Welstandscommissie; 
2. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 26 augustus 2021 inhoudende het doorgeleiden van 

het raadsvoorstel inzake de benoeming van de nieuwe leden van de Welstandscommissie, aan de 
gemeenteraad ter behandeling in de raadsvergadering van 28 september 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vD | 50700761 − Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 30 augustus 2021: Raadsinformatiebrief 106 inzake 
voorlopige gunning aanbesteding Sociale Teams 2022 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 30 augustus 2021 inhoudende het verzenden van 

de raadsinformatiebrief over de voorlopige gunning aanbesteding sociale teams. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. Do | 50703121 − Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 1 september 2021: Raadsinformatiebrief 
107 inzake vaccinatiegraad- en bereidheid 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 1 september 2021 inhoudende het verzenden van 

raadsinformatiebrief 107 over de stand van zaken rondom de vaccinatiegraad- en bereidheid in 
Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdW | 50660629 − Beantwoording raadsvragen 49 50Plus: Kwetsbare wijken 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. dV | 50684718 − Beantwoording raadsvragen 50 HH: Oplossing voor ondernemers Mother Nature's 
Finest 

 
Beslispunten 

 

1. Het verzoek van Helder Helmond om inzage te verkrijgen in het individuele dossier af te wijzen; 
2. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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



 

 

 
11. vdW | 50318991 − Koopovereenkomst Suytkade - Kanaalboulevard (Stedelijk Blok) met Jongen 

Bouwpartners B.V. 

 
Beslispunten 

 
1. Een gedeelte van het perceel plaatselijk gelegen aan de Kanaalboulevard te Suytkade, Helmond 

en kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nummer 1094 (ged.), ter grootte van ca. 
3.143m2 te verkopen aan Jongen Bouwpartners B.V.; 

2. De verkoopprijs voorlopig te bepalen op €1.136.835 te vermeerderen met omzetbelasting 
(conform grondprijzenbesluit 2021); 

3. De bijdrage voor het parkeren in de openbare ruimte te baseren op 18 woningen en voorlopig te 
bepalen op €66.582 te vermeerderen met omzetbelasting (conform grondprijzenbesluit 2021); 

4. Daartoe de reeds door Jongen Bouwpartners B.V. ondertekende koopovereenkomst aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Do | 50697233 − Subsidieverlening: Pilot 'Kansenongelijkheid en de kracht van moedertaal' 

 
Beslispunten 

 
1. Aan Kindcentrum De Rakt een subsidie te verlenen van €91.000 per schooljaar met een maximum van 

€270.000 voor de periode september 2021 tot juli 2024 voor de pilot 'Kansenongelijkheid en de kracht 
van moedertaal'; 

2. De te verlenen subsidie te dekken uit het budget Onderwijs Achterstanden Beleid. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Ha | 50646737 − Subsidieaanvraag: Evenement 'Het geheim van de Kerstman' 

 
Beslispunten 

 
1. Een extra evenementensubsidie te verlenen van €15.000 voor het evenement 'Het geheim van 

de Kerstman'; 
2. Dit subsidiebedrag te dekken uit de post Festiviteiten (22090); 
3. De concept beschikking vast te stellen en te verzenden. 

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

 
14. dV | 50245346 − Kwaliteitsimpuls Kop van de Markt door toevoegen waterspeeltoestel 

 
Beslispunten 

 

1. In te stemmen met het realiseren van een waterspeeltoestel op de Kop van de Markt in de vorm van 
het historische stadshart van Helmond voor een bedrag van maximaal €220.000; 

2. De kosten te dekken uit het krediet 'Vergroten aantrekkelijkheid centrum'; 
3. In te stemmen met bijgaande raadinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Evenwel wordt meegegeven dat het eindontwerp 
zichtbaar mag worden toegevoegd aan de raadsinformatiebrief / bijlage. 


