
 
 
 
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 19-10-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Collegekamer 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 11 oktober 2021 
 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. Onder punt 4 verzoekt het college naast het aantal 
ook de verschillen in contraire / instemmende beslissingen op bezwaar inzichtelijk te krijgen. 

 
 

2. Uitnodigingen 
 

Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

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

 
 

3. dV | 50747283 − Coronacrisis: Bekrachtigen GBT-besluit inzake de uitvoering van de pilot 
'Ondersteuning controle op coronatoegangsbewijs' 

 
Beslispunten 

 
1. Bekrachtigen van de het door het Gemeentelijk Beleidsteam genomen besluit d.d. 8 oktober 2021 

inzake de uitvoering van de pilot ondersteuning van de controle op het coronatoegangsbewijs bij de 
uitgaanshoreca in het horecaconcentratiegebied; 

2. De nog nader te bepalen kosten hiervoor te dekken vanuit de Incidentele Rijksbijdrage. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Ha | 50731958 − Buitenlandse reizen i.h.k.v. EIT Urban Mobility 2021-2022 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het maken van buitenlandse reizen door mevrouw T. Goldsteen, de heren T. van 

Lier, G. Blom, M. Graindorge, P. Hofman, R. Spaan en mevrouw A. Paar voor deelname aan algemene 
vergaderingen EIT Urban Mobility / workshops voor de periode 2021 – 2022; 

2. De kosten hiervoor, ongeveer €1.100 per reis, te dekken uit de post 'Bestuurlijke Samenwerking' (enkel 
reiskosten T. van Lier) of 'Smart Mobility'; 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
 
 
  



 

 

5. Do | 50744407 − Deelname Smart City Innovatiemissie Barcelona 
 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met deelname Helmondse delegatie, bestaande uit wethouder C. Dortmans, de heer F. 

van Poppel, mevrouw T. Goldsteen en de heer D. de Klein, aan de Smart City Innovatiemissie naar 
Barcelona tussen 16 en 18 november 2021; 

2. De kosten daarvoor (ca. €6.000) te dekken uit respectievelijk de middelen Programma Digitale Stad en 
de middelen Programma Mobiliteit. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
6. Bm | 50739898 − Addendum convenant Peelland Interventie Team (PIT) 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het tijdelijk verlengen van het huidige PIT-Convenant, uiterlijk tot en met 1 maart 

2022, door middel van het afsluiten van het addendum. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
7. Ha | 50746378 − Aanvullend subsidieverzoek: Helmond City Events inzake evenement 'Schaatsen in 

Helmond' 

 
Beslispunten 

 
1. Helmond City Events een aanvullende eenmalige subsidie te verlenen van €40.433 voor de organisatie 

van het evenement ‘Schaatsen in Helmond’; 
2. Deze subsidie te financieren uit het budget ‘festiviteiten’; 
3. Bijgevoegde brief (bijlage 1) te versturen naar Helmond City Events; 
4. Op basis van een evaluatie van dit evenement in het voorjaar van 2022 een besluit te nemen over de 

vraag of en in hoeverre de gemeente in de toekomst de schaatsbaan structureel wil ondersteunen. 

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele aanpassing, stemt het college in met het voorstel. Ten 
principale meent het college dat op korte termijn voorwaardelijke eisen (betrekken omgeving, 
verantwoordingsmethodiek, enz.) moeten worden gesteld aan de organisatoren om de 
schaatsbaan op een dusdanige manier in te richten dat het een aanvulling is voor het centrum. 
 

 
8. vdB | 50667871 − Subsidieverlening: Smart Synergy Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van €210.000 aan Stichting Bedrijventerreinen 

Helmond voor het uitvoeren van project Smart Synergy Helmond; 
2. Deze subsidie te dekken uit het exploitatiebudget Innovatieve concepten bedrijventerreinen; 
3. In te stemmen met de beschikkingsbrief en deze verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. Do | 50721876 − Herstelvoorstel inzake subsidieregeling VVE Peuteropvang en voorschoolse educatie 
Helmond 2022 
 
Beslispunten 

 
1. Het besluit van het college van 5 oktober 2021 tot vaststelling van de Subsidieregeling VVE 

Peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2022 in te trekken; 
2. Bijgaande herziene versie van de Subsidieregeling VVE Peuteropvang en voorschoolse educatie 

Helmond 2022 vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

10. vD | 50732042 − Indexering Wmo tarieven 2022 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het indexeren van de tarieven Huishoudelijke Ondersteuning (HO), Wmo Begeleiding 

(Wmo) en Beschermd Wonen (BW) met 2,68% in 2022, ter compensatie van de door cao-
ontwikkelingen stijgende (loon)kosten van de aanbieders; 

2. De financiële gevolgen voor de begroting 2022 te verwerken in de 1e Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdW | 50737242 − Beantwoording raadsvragen 58 HH: Onrust bouwplannen 

 
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. 
 

 
12. vdB | 50728558 − Raadsinformatiebrief: Septembercirculaire 2021 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2021 en deze 

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. Bm | 50746466 − Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 14 oktober 2021 inzake raadsinformatiebrief City Deal 
'Zicht op Ondermijning' 

 
Beslispunt 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 14 oktober 2021, inhoudende: in te stemmen met de 

raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden aan de gemeenteraad op 15 oktober 2021. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdW | 50577640 − Raadsbeantwoordingsbrief aan de heer Wijnands inzake ontwikkeling Café t' 
Aambeeld 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met het verzenden van de raadsbeantwoordingsbrief aan de heer Wijnands. 

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

 
15. vdW | 50712936 − Antwoordbrief aan de heer Jussen inzake toekomstplannen Adelaarplein e.o. 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

16. Ha | 50540800 − Oplossingsrichting inzake versmallen Citroenvlinder Stiphout 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het niet versmallen van de Citroenvlinder; 
2. De rechtbank op de hoogte stellen van dit besluit. 

 
Besluit: het college gaat contrair op het voorstel door de Citroenvlinder versmallen met maximaal 
37 centimeter (optie B). 

 
 

17. dV | 50590779 − Aanpak en strategie evenemententerrein Berkendonk 

 
Beslispunten 

 
1. De realisatie van een evenemententerrein op Berkendonk gefaseerd op te pakken door: 

a. vooraleerst in te zetten op realisatie van een tijdelijk evenemententerrein aan de zuidzijde, passend 
binnen het bestemmingsplan; 

b. mede op basis van de ervaringen hiermee een plan te ontwikkelen voor de realisatie van een 
definitief evenemententerrein aan de zuid- of oostzijde van de recreatieplas; 

c. in een later stadium te bezien of het mogelijk en wenselijk is om ondersteunende voorzieningen te 
realiseren, zoals een kampeerterrein, zodat bijvoorbeeld ook meerdaagse evenementen mogelijk 
worden. 

2. De organisatoren van de evenementen actief te betrekken hierin; 
3. De raad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze aanpak; 
4. Het tijdelijk evenemententerrein tot een maximum van €50.000 te financieren uit het 

evenementenbudget 2022. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 


