
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 23-11-2021 

Aanvang 09:30 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 16 november 2021 

 
Voorstel 

 
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 | 50773931 − Coronacrisis: Beleidsregels tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo-regeling 

 
Voorstel 

 
1. De beleidsregels misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo vast te stellen; 
2. Dit met terugwerkende kracht in te laten gaan vanaf 1 januari 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Do | 50780079 − Fusievoorstel Stichting Vrienden Jan van Brabant 

 
Voorstel 

 
1. Goedkeuring te verlenen aan het ontbinden van de Stichting Vrienden van G.S. Jan van Brabant 

vestiging Rijpelberg/Brouwhuis; 
2. Daartoe de bijgevoegd beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
5. Do | 50767371 − Voortzetting Beweegprogramma Q-koorts 2022 e.v. 

 
Voorstel 

 
1. Het beweegprogramma voor mensen met chronische klachten vanwege Q-koorts structureel voor 

te zetten vanaf 2022; 
2. Dit als Wmo-voorziening aan te bieden (Wmo-begeleiding, gericht op bewegen); 
3. Hiervoor maximaal €3.000 per jaar beschikbaar te stellen en deze middelen te betalen uit het budget 

voor persoonlijke ondersteuning, binnen programma Zorg en Welzijn. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

6. vdW | 50779703 − Aanwijzingsbesluit inzamelingroutes oud papier en karton door Blink 

 
Voorstel 

 
1. De 3e wijziging van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Helmond 2020 vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. Ha | 50777949 − Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): Uitvoeringsprogramma voorzieningen en 
evenementen 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met bijgevoegd concept-uitvoeringsprogramma 2022-2026 Voorzieningen & 

Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven (90% versie); 
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden na vaststelling van het concept-

uitvoeringsprogramma door het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen op 2 
december 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

8. Ha | 50490657 − Erfgoedvisiekaders voor Opiniecommissie 11 januari 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het opiniërend bespreken van de uitgangspunten, doelen en acties voor 

het erfgoedbeleid met de raadscommissie op 11 januari 2022; 
2. Bijgevoegd commissievoorstel, presentatie en notitie goed te keuren en deze door te geleiden naar 

de raadscommissie. 

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

 
10. vdW | 50778152 − Antwoordbrief aan uitbater zalencentrum De Smed in Stiphout 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief; 
2. Doorsturen van een afschrift van de antwoordbrief naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdB | 50786568 − Beantwoording raadsvragen 67 VVD: Waterstoftankstation op de Automotive Campus 
Helmond 

 
Voorstel 

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

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

 
12. Do | 50757044 − Raadsinformatiebrief: Brainport Smart District inzake Jaarverslag 2020 Q-Team 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met jaarverslag 2020 Q-team Brainport Smart District; 
2. Het jaarverslag ter informatie te sturen aan de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

13. Do | 50767326 − Subsidievaststelling: Novadic Kentron 2020 

 
Voorstel 

 
1. Het besluit van 31 juli 2021 inzake de vaststelling van subsidie over het jaar 2020 voor Novadic Kentron 

te herzien; 
2. De subsidie voor 2020 vast te stellen op een bedrag van €226.051; 
3. Een bedrag van €16.275 aan subsidie terug te vorderen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. Ha | 50779636 − Tijdelijke subsidieregeling en verdeling subsidiebudget evenementen 2022 
 

Voorstel 
 

1. De subsidieregeling evenementen Helmond 2019 in te trekken en gelijktijdig de 
Subsidieregeling evenementen Helmond 2022 vast te stellen; 

2. De ‘Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 
2022’ (bijlage 1) vast te stellen; 

3. Het subsidieplafond voor evenementen in 2022 vast te stellen op €416.625; 
4. Het in 2022 totaal beschikbare evenementensubsidiebudget (€416.625) als volgt te verdelen: 

a. voor basisevenementen maximaal €60.000; 
b. voor wijkevenementen maximaal €30.000; 
c. voor reguliere evenementen maximaal €326.625. 

5. Het in 2022 voor de basisevenementen beschikbare bedrag (€60.000) als volgt te verdelen: 
a. Buitencarnaval in Helmond Centrum: €15.000; 
b. Koningsdag/nacht in Helmond Centrum: €30.000; 
c. Sinterklaasintocht in Helmond Centrum: €15.000. 

6. In 2022 het voor evenementenondersteuning bedoelde bedrag van €50.000 nogmaals voor dit doel 
in te zetten: 

a. dit bedrag hiertoe voor het jaar 2022 technisch te verwerken in de administratie; 
b. dit te verwerken in de 1e Berap van 2022. 

7. Vanaf 2022 jaarlijks een budget van €10.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie van de 
jaarlijkse viering van de bevrijding van Helmond op 25 september 1944 in het Hortensiapark: 

a. dit bedrag structureel over te hevelen van programma 5 naar programma 13; 
b. dit te verwerken in de 1e Berap van 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. Do | 50771745 − Aanvullende subsidieverlening: Stichting Brainport Smart District 2021 

 
Voorstel 

 
1. Stichting Brainport Smart District voor 2021 een aanvullende subsidie van €160.000 toe te kennen; 
2. De subsidiebeschikking van 4 december 2018 hiertoe te wijzigen middels bijgaande 

concept- wijzigingsbeschikking; 
3. De aanvullende subsidie in 2021 te dekken uit de daarvoor beschikbare gestelde middelen via 

de 2e Berap 2021. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

16. Ha | 50638160 − Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 19 november 2021 inzake subsidieverlening: 
Aanpak Zelf Service Fietsenstalling (ZSF) station  

 
Voorstel 

 
1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 19 november 2021, inhoudende: 

1. In te stemmen met het verlenen van een eenmalig subsidie van €365.000 voor het realiseren 
van de ZSF stallingsinstallatie NS Station; 

2. Dit te dekken uit de door de raad ter beschikbaar gestelde financiële middelen (€365.000) in de 
2e Berap; 

3. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan de manager Inrichting & Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR) om de subsidie beschikking voor NS namens de gemeente Helmond te 
ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

17. vdB | 50593346 − Verkoopovereenkomst: De Veste blok 24 aan Ontwikkelingscombinatie Cedrus / 
Adriaans Brandevoort V.O.F 

 
Voorstel 

 

1. Het perceel grond, gelegen aan/nabij de Statenlaan, Langdonkstraat, Huiskensstraat en Vaartse 
straat in het stadsdeel Brandevoort (De Veste) te Helmond, ter grootte van ongeveer 73 a en 82 ca 
(7382 m2) en kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 5599 (gedeeltelijk) te 
verkopen aan Ontwikkelingscombinatie Cedrus / Adriaans Brandevoort V.O.F.; 

2. De koopsom vast te stellen op €2.905.827,93, te vermeerderen met omzetbelasting; 
3. Hiervoor de reeds door Ontwikkelingscombinatie Cedrus - Adriaans Brandevoort V.O.F. 

ondertekende koopovereenkomst d.d. 18 oktober 2021 aan te gaan; 
4. In de overeenkomst is ook opgenomen om een bedrag van maximaal €4.500 te vergoeden aan 

de ontwikkelcombinatie voor aanlegkosten van 6 vormbomen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. vdB | 50788417 − Raadsvoorstel inzake krediet vervanging iPads raads- en burgercommissieleden 

 
Voorstel 

 
1. Kennis te nemen van het commissie- en raadsvoorstel om een krediet van €80.000 beschikbaar te 

stellen voor de vervanging van de (afgeschreven) iPads van raads- en burgercommissieleden door 
iPads Pro. 

 
Besluit: kennisgenomen. 

 
 

19. dV | 50793357 − Lobbybrief richting kabinet en Tweede Kamer over situatie horeca 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met bijgaande lobbybrief en deze verzenden naar het kabinet en de Tweede Kamer. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 


