
 
 
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 30-11-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 23 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. Bm | 50785219 − Benoeming (plaatsvervangende)leden hoofd- en centraal stembureau 

 
Voorstel 

 
1. De volgende personen te benoemen tot lid en plaatsvervangend lid van het hoofd- en centraal 

stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026: 
a. De heer J.P.Th.M. Jaspers (lid); 
b. Mevrouw L. van der Kruijssen (lid); 
c. De heer J.A. Meijer (lid); 
d. De heer A. Harijgens (plaatsvervangend voorzitter); 
e. De heer H. van Holstein (plaatsvervangend lid); 
f. De heer W.M.H. Dams (plaatsvervangend lid); 
g. Mevrouw I.C.A. Smits (plaatsvervangend lid). 

 
Besluit: het college stelt wethouder Harijgens aan als plaatsvervangend voorzitter, aangezien 
wethouder Dortmans op de lijst van GroenLinks staat. Met inbegrip van die aanpassing, stemt het 
college in met het voorstel. 

 
 

4. vD | 50785140 − Aanwijzingsbesluit de heer C.J.J.T.M. van der Heijden als Ambtenaar Burgerlijke Stand 
(ABS) 

 
Voorstel 

 
1. Het aanwijzingsbesluit voor de heer C.J.J.T.M. van der Heijden als Ambtenaar Burgerlijke Stand van de 

gemeente Helmond vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 
 

  



 

 

5. vdW | 50795865 − Vaststellen straatnamen Brainport Smart District 

 
Voorstel 

 
1. De straatnamen Telkesveld en Telkespad in Brainport Smart District (BSD) vast te stellen, zoals 

aangegeven op kaart 1. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Bm | 50802823 − Raadsinformatiebrief inzake vuurwerkenquête, aanpak vuurwerkoverlast en 
beantwoording raadsvragen 65 + 68 GL / 50Plus over vuurwerkoverlast 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de publicatie van de uitkomsten van de vuurwerkenquête; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad nadat het 

persgesprek heeft plaatsgevonden; 
3. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van GroenLinks en deze na het persgesprek 

doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
4. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van 50PLUS en deze na het persgesprek 

doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
5. In te stemmen met de beantwoording van de brief aan El Blanco. 

 
Besluit: conform voorstel.  

 
 

7. vdW | 50768974 − Raadsinformatiebrief: Motie inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 

 
Voorstel 

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

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

 
 

8. Do | 50795916 − Raadsinformatiebrief: Nationaal Programma Onderwijs Helmond (NPO) 

 
Voorstel 

 
1. Het NPO plan Helmond vast te stellen; 
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. vD | 50788702 − Beantwoording raadsvragen 71 Plan!: Toezicht Wmo zorgaanbieders door GGD 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over Wmo toezicht zorgaanbieders door GGD 

en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. dV | 50715963 − Plan van aanpak realisatie Stadse Aa 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de opgestelde visie voor het herstel van de Stads Aa. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel, maar verzoekt de raad te informeren middels een 
raadsinformatiebrief en geeft mee dat een nieuw college de afweging kan maken. 

 
 



 

 

11. vdW | 50682766 − Beleidsnotitie Tiny Houses 

 
Voorstel 

 
1. De beleidsnotitie tiny houses vast te stellen; 
2. Een pilot project tiny houses te starten voor de locatie 206 Rijpelberg (hoek Rijpelbergseweg/ Sjef de 

Kimpe fietspad), met als doel te komen tot een afgeronde omgevingsvergunning en de regie hiervan bij 
de gemeente te houden; 

3. De grondpositie van bovengenoemd perceel onderdeel te laten uitmaken van de pilot, waarbij nader 
onderzocht wordt of en in hoeverre verkoop, huur of eventueel erfpacht (zoals in BSD) de voorkeur heeft; 

4. Ten behoeve van de ontwikkeling van deze pilot voor 15 december 2021 subsidie aan te vragen bij de 
Provincie Noord-Brabant; 

5. Wethouder G. van den Waardenburg te machtigen deze subsidie aan te vragen; 
6. Zowel de pilotkosten als de subsidie ten laste te brengen van het budget ‘Flankerend beleid Wonen’; 
7. Tiny houses niet te beschouwen als vervanging voor reguliere sociale koop- of huurwoningen en dit 

specifiek mee te nemen in de evaluatie na 2 jaar; 
8. Derhalve ook deze woningen primair te bestemmen voor de doelgroep goedkope koopwoningen en 

goedkope en maximaal middeldure huurwoningen; 
9. Evalueren van het proces van initiatief tot omgevingsvergunning om ervaring die we opdoen met tiny 

houses om te zetten in kennis, draagvlak en, zo nodig, aangepast beleid; 
10. Te onderzoeken of permanente tiny houses en andere kleine woningen in het programma van nog te 

ontwikkelen woningbouwgebieden opgenomen kunnen worden, ook als de ontwikkeling bij een externe 
partij ligt. 

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

 
 

12. dV | 50774267 − Ontwikkeling buurtcampings in Helmond 

 
Voorstel 

 
1. De duurzame ontwikkeling van twee structurele buurtcampings in Helmond te faciliteren door €50.655 

beschikbaar te stellen en garant te staan voor de uitbatingskosten; 
2. Een projectondersteuningsteam van Stichting de Buurtcamping twee jaar gefaseerd in te zetten die per 

buurtcamping het lokale beheerdersteam opleidt en ondersteunt zodat het lokale beheerdersteam na 
twee jaar zelfstandig de buurtcamping kunnen uitbaten; 

3. In totaal twee buurtcampings in Helmond te realiseren; 
4. De eerste campingeditie vanaf het eerste of laatste weekend van de zomervakantie 2022 te realiseren; 
5. De benodigde middelen in 2022 en 2023 te dekken uit de beschikbare middelen binnen programma 2, 

Werk en Inkomen, hoofdproduct Bijzondere Bijstand. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vD | 50796895 − Sport- en beweegnota 2021-2030 

 
Voorstel 

 
1. Het bijgevoegde commissie- en raadsvoorstel Sport- en beweegnota 2021-2030 vast te stellen en deze 

door te geleiden naar de gemeenteraad voor besluitvorming. 

 
Besluit: in het raadsvoorstel mag opgenomen worden dat serieuze aandacht is voor de notitie van 
de heer Van Dam over mensen met een beperking. Met inbegrip van die aanvulling, stemt het 
college in met het voorstel. 

 
  



 

 

14. vdW | 50665996 − Wijziging GR Blink 2022 inzake definitief besluit tot toetreding gemeente Son en 
Breugel 

 
Voorstel 

 
1. Het bijgevoegde besluit te nemen tot het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

reiniging Blink, die als citeertitel “Gemeenschappelijke regeling Blink 2022” krijgt; 
2. Conform de bepalingen in de Gemeentewet het toestemmingsbesluit van de gemeenteraad en het 

instemmingsbesluit te publiceren; 
3. Nadat alle deelnemers hun hierboven benoemde besluiten hebben afgerond, namens de deelnemers in 

Blink, de Gemeenschappelijke regeling Blink 2022 bekendmaken in het elektronisch gemeenteblad, 
waarna de wijziging op 1 januari 2022 inwerking treedt. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. Do | 50778908 − 21 voor de Jeugd: Actualisering en voortzetting van de dienstverlenings- en 
samenwerkingsovereenkomst 'Jeugdhulp en Veilig Thuis' 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de actualisering en voortzetting van de DVO21 als samenwerkingsconstruct voor de 

periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 (bijlage 4); 
2. Het college van B&W van de gemeente Eindhoven te mandateren om namens de gemeente Helmond te 

beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners zoals beschreven in 
de DVO21 (bijlage 5); 

3. Het college van B&W van de gemeente Eindhoven te mandateren om te beslissen tot het wijzigen van 
de overeenkomsten betreffende jeugdhulp en Veilig Thuis zoals beschreven in de DVO21 (bijlage 5); 

4. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven 
om bindende overeenkomsten met dienstverleners van jeugdhulp en Veilig Thuis te ondertekenen 
(bijlage 5); 

5. Toestemming te verlenen aan het college van B&W van de gemeente Eindhoven om ondermandaat te 
verlenen aan ondergeschikten voor de bevoegdheden als bedoeld in beslispunten 2 en 3 (bijlage 5); 

6. In te stemmen met de begroting voor de DVO21 voor 2022; 
7. De kosten á €46.142 (bijlage 3) van de DVO21 voor 2022 voor gemeente Helmond te dekken uit 

‘Programma 4 Jeugd, hoofdprogramma 409 Specialistische ondersteuning, Uitvoeringskosten 
specialistische jeugdhulp’; 

8. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan de Wethouder Jeugd, Onderwijs en 
Gezondheid om de DVO21 voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 namens de 
gemeente Helmond te ondertekenen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. vdB | 50791162 − Financiële verantwoording en subsidies Food Tech Brainport (FTB) 

 
Voorstel 

 
1. Expliciet kennis te nemen van de controleverklaring van de accountant ten aanzien van Food Tech 

Brainport; 
2. De exploitatiesubsidie van 2020 conform verlening vast te stellen op €250.000, conform bijgaande 

beschikking; 
3. In afwijking van het subsidieverzoek(totaal €500.000, zijnde twee maal €250.000 (zie punt 1 en 2 uit het 

subsidieverzoek 2021), voor nu een investeringssubsidie van totaal €350.000 voor het jaar 2021 te 
verlenen, conform bijgaande beschikking, en deze uit de IVP posten 2020 (€250.000) en 
2021(€100.000) 'Doorontwikkeling Food Tech Brainport' te dekken; 

4. Mandaat te verlenen aan de heer D. de Vries om de resterende €150.000 uit het subsidieverzoek te 
verlenen, nadat hiertoe de getekende samenwerkingsovereenkomst is ontvangen die noodzakelijk is 
voor de cofinanciering en deze uit de IVP post 2021 'Doorontwikkeling Food Tech Brainport' te dekken; 

5. In te stemmen met een onderzoek, geschatte kosten €60.000, in opdracht van de gemeente Helmond 
om te komen tot een hernieuwde visie en plan van aanpak gericht op de doorontwikkeling van FTB te 
dekken uit de exploitatie 2021, programma 7 (Economische Beleid). 

 
Besluit: conform voorstel. 

  



 

 

17. Do | 50772506 − Financiële compensatievergoeding vervoerder Munckhof 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de compensatievergoeding waarbij de gemeente Helmond, onder het stellen van 

voorwaarden, 70% van de niet gereden ritten en 100% van de wel gereden ritten vergoed voor de 
periode december 2020 t/m februari 2021; 

2. Hiervoor een bedrag van €104.663,67 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de post 
Leerlingenvervoer; 

3. In te stemmen met bijgevoegde beschikkingsbrief en deze te verzenden. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. Ha | 50795138 − Subsidieverlening: project 'Regionale Heksenroute' 

 
Voorstel 

 
1. Een eenmalige subsidie van €5.000 te verlenen aan Franken Projectmanagement voor het opstellen 

van een projectplan en subsidieaanvraag voor de realisatie van een regionale Heksenroute; 
2. Dit bedrag te dekken uit leisurebudget 2022 (programma 5); 
3. Bijgevoegde concept-subsidiebeschikking te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. vD | 50701930 − Subsidieverlening: Stichting Volwassen Informatie Punt inzake project 'BeBizzy' 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met eenmalige subsidieverlening van €22.000 aan Stichting Volwassen Informatie Punt / 

BeBizzy voor ontmoeting van kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek voor 2022; 
2. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden; 
3. Deze subsidie te dekken uit de post individuele Wmo voorzieningen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. dV | 50758140 − Subsidieverlening: Onafhankelijk voorzitter Horecabelangenvereniging Helmond 
Centrum 2021 

 
Voorstel 

 
1. Voor 2021 een incidentele subsidie van €4000 te verlenen aan de Horecabelangenvereniging Helmond 

Centrum voor de onafhankelijke voorzitter; 
2. De subsidie te dekken uit programma 13 Bestuur en organisatie; 
3. Bijgaande subsidiebeschikking te verzenden aan HBHC. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

21. Ha | 50796040 − Subsidieverlening: Helmond Marketing 2022 en reactiebrief jaarplan Stadsmarketing 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de toekenning van de basissubsidie aan Helmond Marketing voor het jaar 2022 ter 

hoogte van €344.974 en dit te dekken uit de daarvoor bestemde middelen in de begroting; 
2. In te stemmen met de toekenning van de toeristenbelasting ter hoogte van €105.497 aan Helmond 

Marketing voor de in het jaarplan 2022 beschreven doeleinden en dit te dekken vanuit de opbrengst 
toeristenbelasting; 

3. De toekenning van middelen, alsmede de reactie van het college op het Jaarplan 2022, te 
communiceren richting Helmond Marketing via bijgevoegde reactiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

22. vdB | 50790306 − Subsidievaststelling: Activiteitenprogramma Techniekeducatie- en Promotie 2020-2021 

 
Voorstel 

 
1. De subsidie van €68.000 euro voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en Promotie, zoals 

verleend in december 2020 aan Brainport Development, vast te stellen conform bijgevoegd 
vaststellingsbesluit; 

2. De subsidie van €25.000 euro voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en Promotie, zoals 
verleend in december 2020 aan Qliq Primair, vast te stellen conform bijgevoegd vaststellingsbesluit; 

3. De subsidie van €54.550 voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en Promotie, zoals 
verleend in december 2020 aan Stichting Hightech Helmond-De Peel, lager vast te stellen op een 
bedrag van €39.489,68 conform bijgevoegd vaststellingsbesluit; 

4. Het teveel betaalde subsidievoorschot aan Stichting Hightech Helmond – de Peel van €15.060,32 nog 
niet terug te vorderen, maar na besluitvorming over de nieuwe subsidieaanvraag te verrekenen; 

5. Versturen van de bijgevoegde concept vaststellingbeschikkingen naar Stichting Hightech Helmond-De 
Peel, Brainport Development en Qliq Primair. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. vdW | 50748847 - Ontheffing boeteclausule inzake Zoete Kers 22  
 
Voorstel 

 
1. Aan de heer R.M.A. Raijmakers een ontheffing te verlenen van de bouwverplichting, die als 

kettingbeding geldt voor de bouwkavel Zoete Kers 22, ten behoeve van de verkoop van de kavel, onder 
de voorwaarde zoals vermeld in beslispunt 2, hiervoor een besluitbrief goedkeuren en naar de heer 
R.M.A. Raijmakers toe te sturen; 

2. Aan de koper van de bouwkavel Zoete Kers 22 de bouwverplichting op te leggen om de kavel te 
bebouwen binnen een termijn van 24 maanden. 

 
Besluit: conform voorstel. 


