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OPENBARE AGENDA

1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 25 januari 2022
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.

vdB | 50869595 - Resultaten en uittreksels zelfevaluatie BRP gemeente Helmond 2021
Voorstel
1. Het resultaat uit de zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2021 vast te stellen;
2. De resultaten, in de vorm van twee uittreksels, aan te bieden aan de toezichthouders, zijnde de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens.
Besluit: conform voorstel.

4.

Ha | 50865294 - Subsidieverlening: Reguliere evenementen 2022
Voorstel
1. In te stemmen met het verlenen van de evenementensubsidies voor de reguliere evenementen in 2022,
conform het advies van de Adviescommissie Subsidies Evenementen Helmond;
2. Deze subsidies te dekken uit de post Festiviteiten;
3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

5.

Bm | 50870321 - Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
Voorstel
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).
Besluit: kennisgenomen.

6.

vdB | 50870713 - Aanpassing huur- en concessieovereenkomst met Laco Helmond B.V.
Voorstel
1. a. In te stemmen met het verhogen van de huurprijs met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot 1
januari 2022 tot een bedrag van €75.000 exclusief btw, middels een correctie op de huur- en
concessieovereenkomst van 27 december 2017;
b. In te stemmen met indexering van de huurprijs per 1 januari 2022 tot een bedrag van €76.800
exclusief btw;
2. In te stemmen met het verhogen van de exploitatiebijdrage met eenzelfde bedrag als de huurverhoging
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2022 en per 1 januari 2022 extra middels
indexering;
3. a. In te stemmen met de wijziging van de huur- en concessieovereenkomst van 27 december 2017 door
middel van allonge 1, zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel;
b. In te stemmen met de brief betreft indexering van de exploitatiebijdrage voor 2022;
4. Voor 2019 tot en met 2021 zowel de verhoging van de huurprijs als de verhoging van de
exploitatiebijdrage te verwerken in de jaarrekening van 2021;
5. Voor 2022 zowel de verhoging van de huurprijs als de verhoging van de exploitatiebijdrage te verwerken
in de 1e Berap 2022.
Besluit: conform voorstel.

7.

vdB | 50875187 - Brainport Smart District: Aanpassing toekomstige grondexploitatie (GREX) per 1
januari 2022
Voorstel
1. Expliciet kennis te nemen van de financiële gevolgen van de doorrekening GREX Brandevoort II en
toekomstige GREX Brainport Smart District (BSD);
2. De financiële impact van de wijziging ten opzichte van het plan Brandevoort II, ter hoogte van €16,5
miljoen netto contante waarde, prijspeil 1 januari 2022, ten opzichte van de jaarrekening 2021 voor te
leggen aan de gemeenteraad en te dekken uit het verwachte positief saldo Brandevoort II bij de
jaarrekening 2021 van €12,5 miljoen en het restant ad €4 miljoen te dekken uit de algemene reserve
grondbedrijf.
Besluit: conform voorstel.

8.

vdW | 50859807 - Raadsinformatiebrief: Woonafspraken De Peel 2022
Voorstel
1. In te stemmen met de geactualiseerde Woonafspraken De Peel 2022;
2. Wethouder G. van den Waardenburg mandateren namens de gemeente Helmond in het Bestuurlijk
Overleg Wonen De Peel de onder 1 bedoelde afspraken, te ondertekenen;
3. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over dit besluit, waarbij de datum van
verzending wordt afgestemd met de betrokken Peelgemeenten (Asten, Someren, Laarbeek, GemertBakel, Helmond) en gezamenlijk een persbericht wordt opgesteld.
Besluit: conform voorstel.

9.

Do | 50854390 - Raadsinformatiebrief: Toezicht kinderopvang en voorstel toezicht kinderopvang in 2022
Voorstel
1. In te stemmen met de overeenkomst van de GGD en met de inspectie van 33% van de gastouders in
2022;
2. Bijgevoegde brieven te versturen naar alle gastouders in Helmond en in afschrift naar alle
gastouderbureaus waarbij Helmondse gastouders zijn aangesloten;
3. De bijgevoegde brieven te laten ondertekenen door wethouder Dortmans namens het college van B&W;
4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

10.

dV | 50857417 - Raadsinformatiebrief: Afhandeling motie inzake vervolg inzet TONK-middelen
Voorstel
1. In te stemmen met het toevoegen van het restant TONK, geschatte bedrag €1.2 miljoen, aan de reserve
sociaal domein bij de jaarrekening 2021;
2. Van deze middelen €200.000 in 2022 extra inzetten voor schuldhulp aan ondernemers via Senzer;
3. Dit middels de 1e Berap te onttrekken aan de reserve sociaal domein;
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: het college besluit conform het voorstel, maar verzoekt evenwel de geest van de motie als
uitgangspunt te nemen waar het gaat om de bredere inzet van de TONK-middelen.

11.

Do | 50873646 - Beantwoording raadsvragen 80 (2021) VVD: Brainport Smart District
Voorstel
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

12.

dV | 50864277 - Beantwoording raadsvragen 84 (2021) SP: Eindejaarsuitkering Senzer
Voorstel
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit: conform voorstel.

