
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 09-11-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 2 november 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. dV | 50771050 − Coronacrisis: Subsidieregeling inzake verdeling Rijksbijdrage controle 
coronatoegangsbewijs 

 
Voorstel 

 
1. De bijgevoegde subsidieregeling vast te stellen; 
2. De bevoegdheid tot (individuele) subsidieverlening en vaststelling te mandateren aan de 

afdelingsmanager Veiligheid & Naleving. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 
[B-notulen: in het voorstel mogen kantines van sportverenigingen en wijkhuizen eveneens worden 
meegenomen]. 

 
 

4. vdW | 50741304 − Voorwaarde extra sociale huurwoningen in woningbouwprogramma 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de voorwaarde dat bij particuliere ontwikkelingen met meer dan 50 woningen verplicht 

30% sociale huurwoningen wordt opgenomen en slechts bij zwaarwegende motivatie van dit percentage 
kan worden afgeweken; 

2. In Brainport Smart District (BSD) wordt uitgegaan van maximaal 25% sociale huurwoningen, waarbij in 
overleg met de woningcorporaties plaatsvindt over de wijze waarop die inbreng in BSD kan worden 
versterkt. 
 

Besluit: het college corrigeert het eerste beslispunt door te gelasten dat minimaal 30% moet 
worden gerealiseerd, waar enkel bij zwaarwegende motivatie van kan worden afgeweken. 
Daarnaast wordt een tweede beslispunt toegevoegd met daarin het uitzonderingspercentage voor 
Brainport Smart District. Met inbegrip van die wijzigingen, stemt het college in met het voorstel. 

 
 
  



 

 

5. vdW | 50245773 − Koopovereenkomst: Suytkade I - Waterburcht 7 

 
Voorstel 

 
1. Een gedeelte van het perceel plaatselijk gelegen aan de Spitskade te Suytkade, Helmond en kadastraal 

bekend gemeente Helmond, sectie F, nummer 1159 (ged.), ter grootte van ca. 3.286m2 te verkopen aan 
Van Wijnen; 

2. De verkoopprijs te bepalen op €1.700.369 te vermeerderen met omzetbelasting (conform 
vaststellingsovereenkomst, allonge en grondprijzenbesluit 2021); 

3. De bijdrage voor het parkeren in de openbare ruimte te baseren op 30 woningen (9 parkeerplaatsen) en 
te bepalen op €33.291 te vermeerderen met omzetbelasting (conform grondprijzenbesluit 2021); 

4. Daartoe de reeds door Van Wijnen ondertekende koopovereenkomst aan te gaan. 
 
Besluit: conform voorstel.  
 
[B-notulen: in hoeverre heeft de financiële constructie met Van Wijnen uit het verleden 
bijgedragen aan deze overeenkomst? Graag die informatie delen met de portefeuillehouder]. 

 
 

6. vD | 50668705 − Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan van Beschermd Wonen naar Thuis in de wijk 2022- 2025 en 

daaruit voortkomende uitvoeringsagenda 2022; 
2. In te stemmen tot het aangaan van bijgaande dienstverleningsovereenkomst met de GR Peelgemeenten; 
3. In te stemmen met het extern mandaatbesluit bevoegdheden van de GR-Peelgemeenten aan de 

gemeentesecretaris van de gemeente Helmond; 
4. In te stemmen met het aangaan van bijgaande verwerkersovereenkomst met GR Peelgemeenten op het 

moment dat vaststaat dat de gegevensverwerking volgens de AVG is geborgd in de huidige processen; 
5. In te stemmen met het voorstel tot het vormen van een bestemmingsreserve Beschermd Wonen 2022-

2024 voor de regio; 
6. Het commissie- en raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. dV | 50741480 − Uitvoeringsbesluit Hondenkaart 2021 

 
Voorstel 

 
1. Het uitvoeringsbesluit Hondenkaart 2021 inclusief de daarbij behorende Hondenkaart 2021 vast te 

stellen; 
2. Het uitvoeringsbesluit Hondenkaart 2005 inclusief de daarbij behorende Hondenkaart 2005 in te trekken; 
3. Beide besluiten op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 
[B-notulen: mogelijk wordt een brief gestuurd om het centrum open te stellen voor honden]. 

 
 

8. dV | 50752157 − Uitvoering motie: Plaquette artikel 1 Grondwet in raadszaal en Huis voor de Stad 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen om de tekst van artikel 1 van de Grondwet te integreren in de buitenruimte rondom het 

Huis voor de Stad; 
2. In te stemmen met het verstrekken van de opdracht aan de architect om de tekst van artikel 1 van de 

Grondwet te integreren in het ontwerp van de nieuwe raadszaal; 
3. In te stemmen met representatieve (tijdelijke) uitvoering van de motie in de huidige raadzaal in 

Boscotondo; 
4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

9. dV | 50769867 − Pro forma bezwaar tegen besluit ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de 
BUIG- middelen 2021 en 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen om pro forma in bezwaar te gaan tegen de definitieve beschikking BUIG 2021 en de 

voorlopige beschikking BUIG 2022; 
2. In te stemmen met bijgevoegde brief ter attentie van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ha | 50768687 − Raadsinformatiebrief: Evaluatie Peelmarketing 2021 

 
Voorstel 

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

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel. 
 
[B-notulen: in de raadsinformatiebrief mag een beknopte conclusie van het onderzoek worden 
opgenomen (incl. aantallen). Verder ontbreekt ‘tot’ in de laatste zinsnede].  

 
 

11. Do | 50771482 − Raadsinformatiebrief: Indiening voorstel Groeifonds inzake Brainport Smart District 

 
Voorstel 

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

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. Bm | 50770820 − Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling VRBZO; 
2. Het instemmingsbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 

 
13. Ha | 50575132 − Jaarstukken Cacaofabriek 2020 en verantwoordingsafspraken 2020-2023 

 
Voorstel 

 
1. De jaarstukken betreffende de jaarrekening en de jaarverslagen 2020 van Stichting Nederlandsche 

Cacaofabriek vast te stellen en daarmee de reeds uitgekeerde subsidie definitief vast te stellen op 
€886.413; 

2. In te stemmen met een overgangsperiode voor De Cacaofabriek om, in afwijking van de algemene 
subsidieverordening (2009 en 2020), pas vanaf 2023 verantwoording af te leggen door middel van een 
goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijk accountant; 

3. Voor 2020 de hardheidsclausule artikel 4.4. van de ASV 2009 en ASV 2020 toe te passen en te volstaan 
met een beoordelingsverklaring; 

4. Voor 2021 en 2022 akkoord te gaan met de volgende uitgangspunten: 
a. voor 2021 zal een beoordelingsverklaring van toepassing zijn; 
b. 2022 wordt het vergelijkingsjaar, waarvoor geldt dat een controleverklaring met onthouding van 

oordeel het hoogst haalbare oordeel van de onafhankelijke accountant is. Voor die jaren zal de 
hardheidsclausule artikel 4.4. van de ASV 2009 en ASV 2020 ook worden, waarmee het een 
onderdeel is van het overdrachtsdossier. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

14. vdB | 50754973 − Aanvullend voorbereidingskrediet Varenschut-Noord 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een aanvullend 

voorbereidingskrediet van €580.000 voor de nadere planvorming, onderzoeken en planologische 
procedures voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Varenschut-Noord; 

2. De financiële gevolgen verwerken in de begroting 2021 door middel van een begrotingswijziging. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
[B-notulen: het college meent dat de huidige formulering voor de inpassing van de motorcross te 
vrijblijvend is geformuleerd. Met enige voorzichtigheid kan weliswaar gekeken worden naar een 
alternatieve locatie, maar hier mag geenszins de indruk ontstaan dat de motorcross moet worden 
verplaatst wanneer dit gunstig zou zijn voor de strategische ontwikkeling van het bedrijventerrein]. 

 
 

15. vdB | 50700086 − Uitvoeringsplan Europees Sociaal Fonds Actieve Inclusie inzake duurzame en 
inclusieve arbeidsmarkt 

 
Voorstel 
 

1. Het uitvoeringsplan ESF 'Duurzame en Inclusieve arbeidsmarkt 2022-2023' vast te stellen; 
2. De gemeenteraad voor te stellen het budget van €779.700 dat vrijgemaakt is in de Helmondse begroting 

door de toekenning van de ESF-subsidie uit de 2e tranche van het programma actieve inclusie aan te 
wenden voor de uitvoering van het uitvoeringsplan ESF 'Duurzame en Inclusieve arbeidsmarkt 
2022-2023'; 

3. De gemeenteraad voor te stellen het bedrag van €779.700 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein 
en deze toe te voegen aan programma 2 werk en inkomen en de begroting 2022 conform te wijzigen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. vD | 50770135 − Actualisatie indexering tarieven Wmo en jeugdhulp 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het aangepaste 5-jarige ova gemiddelde van 3,11% als indexering voor de Wmo 

producten huishoudelijke ondersteuning (HO), Wmo begeleiding en beschermd wonen; 
2. In te stemmen met het aangepaste 5-jarige ova gemiddelde van 3,11% als indexering voor de producten 

jeugdhulp; 
3. De financiële gevolgen voor de begroting 2022 te verwerken in de 1e Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

17. Do | 50746838 − Subsidieverlening: ROC Ter Aa inzake project 'Voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten' 

 
Voorstel 

 
1. Een subsidie te verlenen aan het ROC Ter Aa ter hoogte van €78.780 voor het project voorkomen van 

voortijdig schoolverlaten middels het behalen van een startkwalificatie in combinatie met werk tot 1 
januari 2023; 

2. De kosten te dekken uit de crisis- en herstelnota middelen voor jeugdwerkloosheid; 
3. Het versturen van de bijgevoegde concept subsidieverlening naar het ROC Ter Aa. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

18. vdB | 50756149 − Subsidieverlening: Stichting Automotive Campus 2021-2022 

 
Voorstel 

 
1. Verlenen van een subsidie van 1 jaar voor een bedrag van €220.000 (excl. btw) aan Stichting Automotive 

Campus ten behoeve van het door ontwikkelen van de Automotive Campus in de periode 16 juli 2021 t/m 
15 juli 2022; 

2. Uitbetalen van een voorschot van 100%, zijnde €220.000 (excl. btw); 
3. Deze subsidie te dekken uit de programmabegroting 2021, de middelen Vitale Economie Campus 

(onderdeel Automotive Campus), voor eenzelfde bedrag vindt een onttrekking uit de 
Reserve Hightech Automotive plaats. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 

 
19. vdB | 50737166 − Subsidievaststelling: Stichting JobOn 2019-2021 

 
Voorstel 

 
1. De subsidie van €21.750 aan Stichting JobOn voor de periode 2019-2021 vast te stellen; 
2. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. Ha | 50764787 − Subsidieverlening: Regiobrede projecten Bereikbaarheidsagenda 2021 (deel 2) 

 
Voorstel 

 
1. Het Bestedingsplan regiobrede projecten 2021-mei Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant vast te 

stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van 
27 mei 2021; 

2. De aanvragers subsidie te verlenen voor een bedrag van €1.804.200 voor de volgende regiobrede 
projecten: a. 083a Kempenbaan Veldhoven West, b. 901 Brainport Bereikbaar: organisatie, c. 911 
Brainport Bereikbaar: programma- en projectontwikkeling, d. 922 Brainport Bereikbaar: 
Werkgeversbenadering, e. 925 Brainport Bereikbaar: MaaS, f. 927 Brainport Bereikbaar: Smart Logistics 
en g. 928 Brainport Bereikbaar: Slimmer fietsen. 

3. Deze subsidies te dekken uit de €55,75 miljoen regionale subsidie inzake 'Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost Brabant' van de provincie Noord-Brabant (50%) en de (te ontvangen) co-financieringsbijdragen 
van de 21 regiogemeenten (50%). 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

21. Ha | 50765028 − Subsidieverlening: Regiobrede projecten Bereikbaarheidsagenda 2021 (deel 3) 

 
Voorstel 

 
1. Het Bestedingsplan regiobrede projecten 2021-juli Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant vast te 

stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van 
9 juli 2021; 

2. De aanvragers subsidie te verlenen voor een bedrag van €1.371.304 voor de volgende regiobrede 
projecten: a. 923 Collectief Besloten Vervoer, b. 924 Innovatieve Vervoersconcepten en c. 981 Shared 
Services Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2021. 

3. Deze subsidies te dekken uit de €55,75 miljoen regionale subsidie inzake 'Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost Brabant' van de provincie Noord-Brabant (50%) en de (te ontvangen) co-financieringsbijdragen 
van de 21 regiogemeenten (50%); 

4. De aan Helmond toegekende projectsubsidie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen bij de 
eerst volgende Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

22. vdB | 50738731 − Fiscaal Beleid 2021 met Horizontaal Toezicht 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het geactualiseerde Fiscaal Beleid 2021 met daarbij het handhaven van Horizontaal 

Toezicht; 
2. In te stemmen met €25.000 voor extra kosten voor Tax Control en dit te dekken uit het budget 

concernkosten. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. Ha | 50771278 − Subsidieverlening: Routegebonden projecten Bereikbaarheidsagenda 2021 (deel 3) 

 
Voorstel 
 

1. Het Bestedingsplan Routegebonden projecten 2021-september Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-
Brabant vast te stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 
en Innovatie van 29 september 2021; 

2. De aanvrager subsidie te verlenen voor een bedrag van €36.000 voor het routegebondenprojecten 011 
Bundelroutes: procesbegeleider incl. berekeningen; 

3. Deze subsidies te dekken uit €55,75 miljoen regionale subsidie inzake 'Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost 
Brabant' van de provincie Noord-Brabant; 

4. De aan Helmond toegekende projectsubsidie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen bij de 
eerst volgende Berap. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

24. vdB | 50775984 - Reactie Centrumsteden herverdeling gemeentefonds 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het mede ondertekenen namens gemeente Helmond van de brief met reactie 

Centrumsteden herverdeling gemeentefonds. 
 

Besluit: conform voorstel. 
 


