
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 21-09-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Provinciehuis (Hart der Provincie 1) 

 

 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 14 september 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 lijst van uitnodigingen en deze wordt geactualiseerd. 

 
 

3. vdW | 50527318 − Verkoopovereenkomst: Burgemeester van Houtlaan 49a 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de verkoop van de woning gelegen aan de Burgemeester van Houtlaan 49 A, 

kadastraal bekend gemeente Helmond sectie I, nr. 3102, groot 390 m2, aan de heer H. Dincer en 

mevrouw F. Yardimci, wonende te 5701GM Helmond, Burgemeester van Houtlaan 166c, voor een totale 

koopsom van €347.500 k.k. en onder de voorwaarde zoals opgenomen in bijgevoegde 

koopovereenkomst. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. dV | 50703306 − Raadsinformatiebrief: Afhandeling motie en vaststelling Beleidsregels Middelentoets 

Helmond 2021 

 
Beslispunten 

 
1. De 'Beleidsregels Middelentoets gemeente Helmond 2021' vast te stellen; 
2. Deze per 1 oktober 2021 in werking te laten treden; 
3. De 'Beleidsregels Middelentoets gemeente Helmond 2019' per diezelfde datum in te trekken; 
4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
 
 



 

 

5. dV | 50718106 − Raadsinformatiebrief: Ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Ha | 50710480 − Raadbeantwoordingsbrief: Evenementen in Kasteeltuin 

 
Beslispunt 

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

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

 
 

7. vdW | 50717916 − Beantwoording raadsvragen 55 PvdA: Opkoopbescherming woningen 

 
Beslispunt 

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

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

 
8. vD | 50718202 − Beantwoording raadsvragen 57 Plan!: Aanbesteding Sociale Teams 

 
Beslispunt 

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

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

 
9. vdW | 50693799 − Deelname aan de subsidieaanvraag Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bewijsstuk financiering eigen aandeel (model B) en de verklaring tot 

samenwerking (model C) in het kader van de aanvraag om een bijdrage op grond van 

Stimuleringsregeling E-Health Thuis; 

2. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage aan het vervolg van het project digitale sloten in de vorm 

van een jaarlijkse bijdrage ad € 5.000,- gedurende 3 jaar en de inzet van (reguliere-) uren tot een totaal 

bedrag van € 23.045; 

3. De kosten te dekken uit de Reserve Stimuleren Wonen/Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw; 
4. De ondertekening van het bewijsstuk financiering eigen aandeel en de verklaring tot samenwerking te 

mandateren aan wethouder mevrouw G.L.C.C. van den Waardenburg. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
10. Do | 50697889 − Subsidieverlening: Belangengroep Rijpelberg inzake gezondheid en sociale cohesie 

 
Beslispunten 

 
1. Belangengroep Rijpelberg een eenmalige subsidie toe te kennen van €20.100 ten behoeve van 

gezondheid en sociale cohesie; 

2. De subsidie te dekken uit de middelen vanuit de impuls gezondheid programma 'Gezonde & Duurzame 

Stad'. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

11. Ha | 50640812 − Subsidieverlening: Documentaire over accordeonspeler Addy Kleijngeld 

 
Beslispunten 

 
1. Een subsidie te verlenen van €3.500 voor de productie van de documentaire over Addy Kleijngeld; 
2. Dit bedrag te dekken uit het budget voor culturele initiatieven. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vdW | 50709717 − Factsheet resultaten onderzoek onder inwoners i.h.k.v. Omgevingsvisie 

 
Beslispunten 

 
1. De resultaten van het onderzoek vrijgeven voor openbare communicatie; 
2. De resultaten betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
13. vdW | 50665996 − Wijziging GRR Blink inzake toetreding Son en Breugel en naamswijziging Suez in 

PreZero 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling reiniging Blink in verband 

met de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel en 

de naamswijziging van Suez in PreZero, onder voorbehoud van het verlenen van een machtiging door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan PreZero Gemeentelijke Dienstverlening B.V. 

om te mogen deelnemen aan voornoemde gemeenschappelijke regeling; 

2. Het voorstel tot het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling reiniging Blink per 1 januari 

2022 en de ontwerpbegroting 2022 van Blink te behandelen in een gecombineerde vergadering van de 

commissie Inwoners en commissie Omgeving op 21 oktober 2021; 

3. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel inzake de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

reiniging Blink en de ontwerp-begrotingswijziging 2022 van Blink en deze door te geleiden naar de 

gemeenteraad; 

4. Na besluitvorming in de gemeenteraad, het bijgevoegde collegebesluit te nemen tot het treffen van een 

gewijzigde gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, die als citeertitel 'Gemeenschappelijke regeling 

Blink 2022' krijgt en het toestemmingsbesluit van de gemeenteraad en het collegeinstemmingsbesluit via 

de gebruikelijke weg te publiceren; 

5. Nadat alle deelnemers hun hierboven benoemde besluiten hebben afgerond, namens de deelnemers in 

Blink, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling bekendmaken in het elektronisch gemeenteblad, 

waarna de wijziging op 1 januari 2022 inwerking treedt. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Ha | 50717922 − Zienswijze op Provinciale NRD Milieueffectrapportage: Herinrichting N270 West 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met bijgaande brief waarin gemeente Helmond haar zienswijze geeft op de provinciale 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage; Herinrichting N270 West (Helmond – 

Walsberg). 

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

 
 
  



 

 

15. vdW | 50720022 - Bekrachtiging advies Monumentencommissie inzake Kloosterstraat 9-11 Stiphout ('Het 

Schuurtje') 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het advies van de gemeentelijke monumentencommissie van 26 mei 2021 en 1 

september 2021 over het ontbreken van een monumentale status van het schuurtje dat is gelegen 
tussen de woningen aan de Kloosterstraat 9 en 11 in Stiphout. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. Verder hecht het college eraan om – in het kader 
van de groots mogelijke zorgvuldigheid en transparantie – actief te communiceren richting fanfare 
‘De Voortuitgang’ en Beheerstichting MFC Stiphout dat het uitvoeren van de voorgenomen 
sloopwerkzaamheden in het kader van de gedane sloopmelding voor het schuurtje tussen de 
woningen aan de Kloosterstraat 9 en 11, niet kan worden belet. 


