
 
 
 
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 05-10-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Collegekamer 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 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 uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. 

 
 

3. Ha | 50733662 − Coronacrisis: Stand van zaken en vervolg uitvoering steunpakket cultuursector 

 
Beslispunten 

 
1. Bijgevoegde brieven (zie bijlage 1) te verzenden naar de culturele basisinstellingen, waarin aangegeven 

is welke compensatie de instellingen ontvangen voor de geleden coronaschade in 2020 en het eerste 

half jaar van 2021; 

2. Het subsidiebudget van de bestaande Makersregeling in 2021 eenmalig te verhogen met €40.000 en het 

subsidieplafond voor de Makersregeling in 2021 vast te stellen op €90.000; 

3. Een fonds in te stellen voor lokale culturele (zelfstandige) ondernemers ter (gedeeltelijke) compensatie 

van gemaakte kosten ter instandhouding van hun onderneming in 2020 en in de eerste helft van 2021: 

a. hiertoe de bijgevoegde concept-beleidsregel ‘Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele 

ondernemingen’ vast te stellen (zie bijlage 2); 

b. hiervoor een budgetplafond vast te stellen ter hoogte van €250.000; 
c. de portefeuillehouder te mandateren een besluit te nemen over de aanvragen voor een bijdrage 

uit dit compensatiefonds; 

d. vooralsnog €10.000 beschikbaar te stellen voor de personele capaciteit die naar inschatting nodig 

is voor de afhandeling van de aanvragen voor een bijdrage uit dit compensatiefonds; 

4. Voor de maatregelen zoals genoemd onder de beslispunten 2 en 3 het resterende bedrag benutten dat 

via de 1e Berap 2021 gereserveerd is voor het steunpakket corona cultuursector; 

5. Bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (zie bijlage 3) te verzenden. 
 
Besluit: het college corrigeert beslispunt 3 sub c door de portefeuillehouder te mandateren een 
besluit te nemen over de aanvragen uit het compensatiefonds. Voor het overige besluit het college 
conform het voorstel. 

 
 
  



 

 

4. Bm | 50723636 − Totaaloverzicht kosten bestuurders 2e kwartaal 2021 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het publiceren van het totaaloverzicht van de toe te rekenen kosten per bestuurder 

over het tweede kwartaal 2021 op de internetpagina van de gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

5. dV | 50685133 − Gladheidsbestrijding op de openbare weg 2021-2022 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de (herziene) strooiroutes Helmond 2021-2022. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

6. vdB | 50684229 − Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) 2020 en ondertekeningsmandaat 

 
Beslispunten 

 
1. GIBIT 2020 en toolbox (bijlage 2) vast te stellen en GIBIT 2016 in te trekken; 
2. Ondertekeningsmandaat te verstrekken aan inkopers voor aanbestedingscorrespondentie, waaronder 

het tekenen van (voorlopige) gunningsbrieven. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdB | 50733962 - Beantwoording raadsvragen 47 HA: Voormalig industrieterrein UTD / For Farmers 

 
Beslispunt 

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

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

 
 

8. vdW | 50730895 − Beantwoording raadsvragen 52 50Plus: Beroering in Stiphout 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vdW | 50718747 − Beantwoording raadsvragen 53 PvdA: Opvang Afghaanse vluchtelingen 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
10. Do | 50732844 − Raadsinformatiebrijeenkomst: Brainport Smart District 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de presentatie aan de gemeenteraad op 7 oktober 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
 



 

 

11. Bm | 50579702 − Raadsinformatiebrief: Vervolgtraject actualisatie coffeeshopbeleid 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief namens de burgemeester als zelfstandig 

bestuursorgaan over het vervolgtraject van het coffeeshopbeleid en deze door te geleiden naar de 

gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Bm | 50733472 − Raadsinformatiebrief: Week van de Veiligheid 

 
Beslispunt 

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

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
13. dV | 50732484 − Raadsinformatiebrief: Afgelasten najaarskermis 2021 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het afgelasten van de najaarskermis die gepland stond van 22 tot en met 27 oktober 

2021; 

2. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdW | 50385805 − Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst Europaweg 99-101A 

 
Beslispunten 

 
1. De door de Exploitant gewenste planologische medewerking te verlenen; 
2. Het kostenverhaal in verband met deze planologische medewerking te verzekeren; 
3. Het perceel grond gelegen aan de Europaweg, ter grootte van ongeveer 93 ca (93 m2), kadastraal 

bekend gemeente Helmond, sectie G, nummers 2805 en 3186 (beide gedeeltelijk), voor een bedrag van 

€1,00 aan te kopen van de Exploitant; 

4. Hiervoor de reeds door de Exploitant ondertekende koop- en anterieure exploitatieovereenkomst d.d. 26 

mei 2021 aan te gaan, zulks voordat de planologische medewerking wordt verleend. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. vdW | 50676664 − Uitvoering pilot standaard sociale huurwoning (WoonST) 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de antwoordbrief in reactie op de brief van de Stuurgroep Betaalbaar Wonen en 

wethouder Van den Waardenburg te mandateren om deze te ondertekenen; 

2. In overleg met de woningcorporaties een uitvoeringsprogramma vast te stellen; 
3. Waar mogelijk bij de uitvoering van de woningbouwplannen in het kader van deze pilot prioriteit te geven 

voor wat betreft: a) de planologische procedures, b) de gronduitgifte/verkoop en c) indien noodzakelijk, 

het gemotiveerd af te wijken van welstandseisen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

16. vdW | 50712936 − Antwoordbrief inzake pilot en toekomst omgeving Adelaarplein-Vinkelaan 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief; 
2. Een afschrift daarvan door te sturen naar de gemeenteraad. 

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

 
 

17. Ha | 50674898 − Deelname ITS World Congress Hamburg 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het afvaardigen van de heer G. Blom naar het ITS World Congress in Hamburg; 
2. De kosten hiervoor van circa €1500 te dekken uit de post Smart Mobility. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

18. Do | 50721876 − Vaststelling uurtarief en herzien subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE) peuteropvang 2022 

 
Beslispunten 

 
1. Het uurtarief voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang voor 2022 te indexeren met 

0,51% en daarmee het uurtarief vast te stellen op €10,86; 

2. De subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie 2021 te vervangen met 

subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. Do | 50325650 − Subsidieverlening: Project Boekstartcoach en verstrekken boekstartbonnen 

 
Beslispunten 

 
1. GGD Brabant-Zuidoost de opdracht te geven om Boekstartbonnen te verstrekken namens Helmond; 
2. In te stemmen met inzetten van het project Boekstartcoach door Bibliotheek Helmond-Peel in Helmond 

vanaf 5 oktober 2021; 

3. Hiervoor eenmalig €8.659 en daarnaast voor 2021-2022 en 2022-2023 €79.054 subsidie beschikbaar te 

stellen aan de Bibliotheek Helmond-Peel; 

4. Hiervan €40.000 te dekken uit het budget laaggeletterdheid en €47.713 (€8.659 eenmalig) uit het 

onderwijsachterstandenbudget. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vdB | 50710505 − Subsidieverlening: Stichting Bedrijventerreinen inzake reclamebelasting Engelseweg 
2021 

 
Beslispunten 

 
1. Aan de Stichting Bedrijventerreinen een voorlopige subsidie te verlenen van €21.500 voor het jaar 2021; 
2. Dit bedrag te dekken uit de begroting 2021, programma 7. 

 
Besluit: conform voorstel. 


