
 
 
 
 
 
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 21-12-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Digitaal 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 14 december 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 | 50822136 − Raadsinformatiebrief: Technische begrotingswijziging Senzer 
 
Voorstel 

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

het Algemeen Bestuur op 22 december 2021 hiermee heeft ingestemd. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Bm | 50826976 − Burgemeestersbrief: Krachtenveldanalyses islamitische gemeenschap, 
versterkingsgelden kwartiermaker i.r.t. raadsvragen CDA (#66) en SP (#74) 

 
Voorstel 

 
1. Kennis te nemen van de burgemeestersbrief ter beantwoording van de raadsvragen 66 (CDA) en 74 

(SP), inclusief de bijbehorende managementsamenvatting krachtenveldanalyse Helmond door NTA; 
2. Kennis te nemen van de aanvraag versterkingsgelden á €50.000 voor het inzetten van een 

kwartiermaker om de aanbevelingen uit de krachtenveldanalyse om te zetten in acties. 

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

 
  



 

 

5. Ha | 50815014 − Beantwoording raadsvragen 72 HH: Bushalte op bedrijverterrein BZOB  

 
Voorstel 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. Do | 50813921 − Coronacrisis: Meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo 2021 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met compensatie van zorgaanbieders (Jeugd en Wmo) voor meerkosten i.v.m. corona 

voor het jaar 2021 overeenkomstig de landelijke uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 en 
binnen de financiële middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt; 

2. Voor het jaar 2021 geen omzetgarantieregeling / continuïteitsbijdrage vaststellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. dV | 50815542 − Coronacrisis: Wijzigingen verordening precariobelasting en leges Helmond 2022 
en enige corona- en aanverwante maatregelen weekmarkt en horeca 2022 
 
Voorstel 

 
1. De precariobelasting voor terrassen en aanverwante zaken in 2022 niet te heffen middels wijzigen 

tarieven 2022 naar 0; 
2. De leges voor de parkeerontheffing t.b.v. laden/lossen voetgangerserf voor de horeca, voor de 

wijziging Drank- en Horecawet (DHW) vergunning en voor evenementenvergunningen in 2022 niet 
te heffen, waarvan de laatste twee door wijzigen van de tarieven 2022 naar 0; 

3. Het commissievoorstel en het raadsvoorstel '1e wijziging Verordening Precariobelasting Helmond 2022' 
en '2e wijziging Legesverordening Helmond 2022 ' vast te stellen en door te geleiden naar de 
gemeenteraad. 

4. Het aspect staatssteun van beslispunten 1 en 2 wederom te regelen via de De minimis-regeling; 
5. Voor het niet heffen van leges voor de parkeerontheffing t.b.v. laden/lossen voetgangerserf voor de 

horeca en van niet heffen van leges voor tijdelijke overkappingen in 2022 artikel 63 AWR toe te 
passen; 

6. De vergrote horecaterrassen, behalve op de Steenweg, alsmede de corona-opstelling van de 
weekmarkt op zaterdag tot 1 januari 2023 voort te zetten, onder voorbehoud van de landelijke corona-
richtlijnen omtrent terrassen; 

7. De extra kosten voor de corona-opstelling van de weekmarkt in 2022 die bestaan uit de kosten voor de 
huur van een aggregaat (€24.000 excl. btw) en voor verkeersmiddelen (€11.000 excl. btw) goed te 
keuren en in 2022 de mogelijkheid van een alternatieve stroomvoorziening te verkennen; 

8. In de corona-opstelling van de weekmarkt in combinatie met horecaterrassen op de Markt wel enige 
wijzigingen door te voeren als gevolg van realisatie van het waterspeeltoestel en dit met 
horecaondernemers, marktkooplieden (en winkeliers) op maat te bespreken vanaf januari 2022, aan 
te kondigen met bijgevoegde vast te stellen brief; 

9. Tot 15 april 2022 tijdelijke overkappingen horecaterrassen toe te staan op basis van aan te vragen 
tijdelijke omgevingsvergunningen, hier geen leges voor te heffen, de Richtlijnen tijdelijke 
overkappingen terrassen Helmond tot 15 april 2022 vast te stellen, deze bekend te maken en onder 
voorbehoud van de landelijke corona-richtlijnen omtrent terrassen; 

10. De geschatte inkomstenderving 2022 door het niet heffen van precariobelasting (punt 1) van €86.000 
te dekken uit de algemene reserve in plaats van via de crisis- en herstelnota en hiervoor bijgevoegde 
begrotingswijziging te laten vaststellen door de gemeenteraad; 

11. De geschatte inkomstenderving 2022 (punt 2 en 9) van circa €26.700 en de extra kosten voor de 
corona- opstelling van de weekmarkt (punt 7) van circa €35.000 excl. btw te dekken uit de algemene 
reserve en dit te verwerken in de 1e Berap 2022; 

12. Grotere horecaterrassen Steenweg tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk N.W. vanaf 15 april tot 
15 oktober in 2022 wekelijks toe te staan binnen de tijden van het Verkeersbesluit 1423, exacte 
begin- en eindtijd nader met belanghebbenden af te stemmen en onder voorbehoud van de 
landelijke corona- richtlijnen omtrent terrassen; 

13. De openingstijden horecaterrassen Helmond-centrum (Steenweg, Havenweg, Kasteellaan, Markt en 
Noord-Koninginnewal) van vrijdag op zaterdagnacht en van zaterdag op zondagnacht tot 1 januari 
2023 nogmaals te verruimen tot 03.00 uur, onder voorbehoud van de landelijke corona-richtlijnen 
omtrent terrassen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 



 

 

 
 
 

8. Do | 50811615 − Brainport Smart District (BSD): Principebesluit inzake masterplan, 
beeldkwaliteitsplan en financiële impact t.b.v. Opiniecommissie 11 januari 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het bijgevoegde Masterplan en Beeldkwaliteitsplan en op basis daarvan het 

een bestemmingsplan plus bijbehorend exploitatieplan uit werken; 
2. De nadelige financiële impact van de wijziging ten opzichte van het plan Brandevoort II, ter hoogte van 

€9,0 miljoen netto contante waarde (prijspeil 1 januari 2021) ten opzichte van de jaarrekening 2020 te 
accepteren; 

3. De raadscommissie deze principebesluiten voor te leggen, middels de opiniërende 
commissievergadering d.d. 11 januari 2022, en vragen aandachtspunten te benoemen voor de uitwerking 
van het bestemmingsplan. 

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

 
9. Do | 50820348 − Brainport Smart District (BSD): Principebesluit Campusmodel t.b.v. Opiniecommissie 

11 januari 2022 
 
Voorstel 

 
1. Het Campusmodel als uitgangspunt te nemen voor de gronduitgifte in BSD en dit verder te concretiseren; 
2. De raadscommissie in kennis te stellen van het voornemen, middels de opiniërende 

commissievergadering d.d. 11 januari 2022, en vragen aandachtspunten mee te geven voor de 
definitieve besluitvorming. 

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

 
10. Bm | 50579702 − Coffeeshopbeleid: Bespreking vestigingscriteria t.b.v. Opiniecommissie 8 februari 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het via bijgevoegd commissievoorstel op 8 februari 2021 opiniërend met 

de gemeenteraad bespreken van de mogelijk toe te passen vestigingscriteria voor nieuw te 
vestigen coffeeshops. 

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

 
11. vdW | 50822150 − Jaarprogramma Aandachtswijken 2022 t.b.v. Opiniecommissie 8 februari 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het jaarprogramma aandachtswijken 2022; 
2. In te stemmen om het jaarprogramma aandachtswijken 2022 te agenderen voor de Opiniecommissie 

van 8 februari 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. dV | 50816957 − Verdeling impulsgelden Klimaatadaptatie over Peelgemeenten 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het doorgeleiden van de ontvangen impulsgelden naar de gemeenten Deurne, 

Asten, Someren en Gemert-Bakel en daartoe de bijgevoegde beschikkingsbrieven te verzenden. 
 
Besluit: conform voorstel. 

 
  



 

 

13. vdW | 50816687 − Metropoolregio Eindhoven (MRE): Ambitiedocument 2022-2026 en werkprogramma 
2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de concept reactie op het MRE Ambitiedocument; 
2. In te stemmen met de concept zienswijze bij het Werkprogramma 2022 van de Metropoolregio 

Eindhoven; 
3. De concept reactie en concept zienswijze voor te leggen aan de raad met bijgaand raadsvoorstel. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

14. vdB | 50801366 − Verkoopovereenkomst: Bedrijventerrein Schootense Dreef aan TMN Installaties B.V. 

 
Voorstel 

 
1. Het perceel bedrijventerrein, gelegen aan de Schootense Dreef te Helmond, kadastraal bekend 

gemeente Helmond, sectie T, nummer 7971 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer 33 are 62 centiare 
(ca. 3.362 m2) (gedeeltelijk) te verkopen aan TMN Installaties B.V.; 

2. De koopsom conform het grondprijzenbesluit 2021 vast te stellen op €648.673,00, te vermeerderen 
met omzetbelasting; 

3. Hiervoor de reeds door TMN Installaties B.V. ondertekende koopovereenkomst d.d. 14 december 
2021 aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

15. vdB | 50801438 − Verkoopovereenkomst: Bedrijventerrein Gerstdijk aan VDG Property 
Development 2 B.V. (Modexpress B.V.) 

 
Voorstel 

 
1. Het perceel bedrijventerrein, gelegen aan de Gerstdijk (ong.) te Helmond, kadastraal bekend 

gemeente Helmond sectie Z, nummers 822 en 863 (beide gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer 2 
hectare 66 are 82 centiare (26.682 m2), te verkopen aan VDG Property Development 2 B.V. ten 
behoeve van de huisvesting van Modexpress B.V.; 

2. De koopsom conform het grondprijzenbesluit 2021 vast te stellen op €4.055.664,00, te vermeerderen 
met omzetbelasting; 

3. Hiervoor de reeds door VDG Property Development 2 B.V. en Modexpress B.V. 
ondertekende koopovereenkomst d.d. 15 december 2021 aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

16. vdB | 50825635 − Allonge verkoopovereenkomst: De Veste blok 22 aan Van Wanrooij Projectontwikkeling 
B.V. 

 
Voorstel 

 
1. Het aantal m2 uit te geven grond door de gemeente Helmond aan Van Wanrooij Projectontwikkeling 

B.V. (Koper) te wijzigen voor bouwblok 22 van 6.732 m2 naar 6.588 m2 en het aantal te realiseren 
woningen te wijzigen van 44 naar 45; 

2. De koopsom in principe vast te stellen op €4.804.795,00 te vermeerderen met omzetbelasting, onder 
voorwaarde van afname van de grond voor 31 december 2021 en indien dit (gedeeltelijk) niet meer 
lukt, een indexatie op de grondprijs plaats te laten vinden (cf. afspraak eerdere koopovereenkomst 
en de nieuwe allonge); 

3. Het notariskantoor voor het passeren van de akte te wijzigen naar een kantoor naar keuze van de koper; 
4. Aanvullende afspraken over het binnenterrein, de afvalopslagruimten en de transformatorkast in 

deze allonge vast te leggen; 
5. Hiervoor de reeds door koper ondertekende allonge d.d. 16 december 2021, aan te gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
  



 

 

17. vD | 50827048 − Aanvraag Specifieke uitkering (SPUK) Zwembaden voor exploitant Laco Helmond 2021 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met beschikkingsbrief richting Laco Helmond; 
2. De ontvangen uitkering over te maken aan Laco Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

18. Ha | 50815667 − Subsidievaststelling: Stichting Industrieel Erfgoed Helmond 2020 

 
Voorstel 

 
1. De subsidie voor 2020 van de Stichting Industrieel Erfgoed Helmond vast te stellen op €27.200,92; 
2. De stichting over het besluit te informeren en hiervoor in te stemmen met de conceptbeschikking. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

19. Do | 50811664 − Subsidievaststelling: Pilot Digitale Buddy 2021 

 
Voorstel 

 
1. De subsidie voor de pilot Digitale Buddy, verleend op 9 februari 2021, vast te stellen op €25.500; 
2. Als bevestiging van dit besluit de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

20. vdB | 50628088 − Subsidievaststelling: Stichting Bedrijventerreinen Helmond 2020 

 
Voorstel 

 
1. De subsidie aan Stichting Bedrijventerreinen Helmond lager vast te stellen, namelijk op €265.114; 
2. De Stichting Bedrijventerreinen Helmond te berichten overeenkomstig bijgaande 

concept vaststellingsbeschikking en daarmee €24.942,71 terug te laten betalen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

21. dV | 50809889 − Subsidieverlening: Senzer 2022 
 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de hierna volgende subsidieverlening aan Senzer in 2022: 

a. €16.172.511 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de WSW participatie 
activiteiten als bedoeld in de Participatiewet; 

b. €3.241.514 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de participatie activiteiten als 
bedoeld in de Participatiewet; 

c. €41.900.981 voor de duur van 12 maanden voor het verstrekken van een uitkering aan die 
mensen die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud of het verstrekken 
van loonkostensubsidie zoals bedoeld in de Participatiewet (BUIG-middelen); 

d. €120.989 voor de duur van 12 maanden voor de uitvoering van de (afbouw)regeling IDbanen. 
2. In 2022 aan Senzer een subsidie toe te kennen van €8.145.740 voor de duur van 12 maanden als 

bijdrage in de uitvoeringskosten (art. 33 lid 5 GR Senzer) en €5.438.802 voor het af te dekken tekort 
Senzer; 

3. Dit bedrag á €13.584.542 te bekostigen uit: 
a. het reguliere begrotingsbudget ‘uitvoering Participatiewet’ (programma 2, HP602) voor een 

bedrag van €11.684.542; 
b. de integratie-uitkering sociaal domein 2022 (onderdeel re-integratie, programma 2, HP621) voor 

een bedrag van €1.900.000; 
4. De gemeente gedurende de periode van deze subsidietoekenning Senzer te machtigen om informatie 

volgens de daartoe gestelde regels te verstrekken aan de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid of de aangewezen bewerker; 

5. Te besluiten om bijgevoegde conceptbeschikking toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van 
het Werkbedrijf Senzer. 
 

Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

22. Ha | 50813505 − Subsidieverlening: Bibliotheek Helmond-Peel 2022 

 
Voorstel 

 
1. Een subsidie te verlenen van €2.328.532 aan Stichting Bibliotheek Helmond-Peel; 
2. Een deel van deze subsidie, namelijk een bedrag van €140.000, te bestemmen voor het ophogen van 

het geoormerkte Helmondse deel van de algemene reserve; 
3. Deze subsidie te dekken binnen het vanuit programma 5 begrote subsidiebedrag voor de 

Bibliotheek Helmond-Peel; 
4. De instelling over het besluit te informeren en hiervoor in te stemmen met de conceptbeschikking. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

23. Ha | 50815670 − Subsidieverlening: Stichting Lambertusconcerten inzake educatieve en 
maatschappelijke projecten 

 
Voorstel 

 
1. Een incidentele subsidie van €14.810 te verlenen aan de Stichting Lambertusconcerten voor 

educatieve en maatschappelijke projecten voor 2022; 
2. Dit bedrag te dekken uit de post Programma 5 Cultuur, HP522 Amateur 

Kunstbeoefening;  
3. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

24. Ha | 50812364 − Subsidieverlening: Cacaofabriek 2022 
 
Voorstel 

 
1. Aan Stichting De Cacaofabriek voor het jaar 2022 voor de exploitatie en de huur een 

basissubsidie te verlenen van €938.485; 
2. De kennisgeving over aanvullende middelen voor de Administratieve Organisatie (AO) en Interne 

Controlemaatregelen (IC), de besteding van middelen uit het coronasteunpakket en de middelen voor 
het transitiejaar op een later moment in 2022 te nemen; 

3. De subsidie te dekken binnen de daartoe begrote bedragen binnen de Programmabegroting; 
4. De instelling over het besluit te informeren en hiervoor in te stemmen met de concept 

subsidiebeschikking. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

25. Do | 50648144 − Subsidieverlening: Uitvoering inburgering 2021 

 
Voorstel 

 
1. Middels bijgevoegde beschikking subsidie van €154.350 te verlenen aan LEVgroep voor 

aanvullende dienstverlening aan statushouders, ten behoeve van een goede inburgering; 
2. Middels bijgevoegde beschikking subsidie van €62.475,50 te verlenen aan Senzer voor de inzet 

van cultuurspecialisten en taalcoaching in 2021; 
3. De subsidie aan LEVgroep ter hoogte van €154.350 te dekken uit de Bed, Bad & 

Broodmiddelen (Hoofdproduct Volkshuisvesting) en een voorstel te doen het restant van deze 
middelen als resultaatbestemming bij de jaarrekening over te hevelen naar 2022; 

4. De subsidie aan Senzer ter hoogte van €62.475,50 te dekken uit de middelen ter compensatie uitstel 
nieuwe Wet Inburgering en een voorstel te doen het restant van deze middelen als 
resultaatbestemming bij de jaarrekening over te hevelen naar 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

26. Do | 50809839 − Implementatie Beleidsregels Wet Inburgering 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de Beleidsregels Wet Inburgering 2022 Helmond; 
2. In te stemmen met de eerste wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Helmond 2018 en deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ter vaststelling voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

27. vdB | 50794520 – 1e wijziging Legesverordening 2022: Legestarieven reisdocumenten en rijbewijzen 

 
Voorstel 

 
1. Vast te stellen de Eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 

Helmond 2022; 
2. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

28. dV | 50817545 − Gewijzigde overeenkomst met Senzer inzake Suwinet Wgs 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de gewijzigde overeenkomst gebruik Suwinet; 
2. In te stemmen met het aanvragen van toegang bij het KBWI (middels bijgevoegd aanvraagformulier) 

voor de uitvoering van schuldhulpverlening via Suwinet-inkijk door de gemeente Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
29. vdB | 50808526 − Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport kaderstellende en controlerende rol 

gemeenteraad in sociaal domein 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met bijgevoegde bestuurlijke reactie aan de Rekenkamer op het rekenkamerrapport 

over de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

30. vD | 50824427 − Winterregeling dak- en thuislozenopvang 2021-2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen het uitvoeren van de winterregeling door SMO voor de periode van 20 december 2021 

t/m maart 2022; 
2. Eenmalig een werkbudget van €150.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de rijksmiddelen 

in verband met corona en dit te verwerken in de 1e Berap 2022; 
3. Deze regeling evalueren en op basis van deze evaluatie de winterregeling voor de volgende jaren 

tijdig vast te leggen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

31. vD | 50806245 − Verlenging Sportakkoord 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het verlengen van het Sportakkoord Helmond tot en met 2022; 
2. In te stemmen met het overhevelen van financiële middelen naar 2022. 

 
Besluit: conform voorstel. 



 

 

 
 

32. dV | 50812863 − Aanpassing Hondenkaart Centrum 

 
Voorstel 

 
1. Aangelijnde honden per 1 januari 2022 in het centrum toe te laten en daarvoor de hondenkaart te 

wijzigen conform bijgaand Uitvoeringsbesluit 1e wijziging Hondenkaart 2021; 
2. Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
Besluit: het college besluit conform het voorstel. De aanlijn en opruimplicht wordt na 1 jaar 
geëvalueerd in samenspraak met Centrummanagement, ondernemers en Handhaving. 


