Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst
Datum

22-03-2022

Aanvang

09:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter:

Burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

Secretaris:

Loco-gemeentesecretaris D.D.J. de Vries

Aanwezig:

Wethouders E. de Vries, mevr. G.L.C.C. van den Waardenburg, S.J.P.H.A. van de Brug,
H.M.J.M. van Dijk, mevr. C.J.M. Dortmans, A. Harijgens, strategisch-communicatieadviseur
F.R. Beck en uitvoerend collegesecretaris M.F.M.A.M. Lier

Afwezig:

Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter

OPENBARE AGENDA

1.

Openbare besluitenlijst van 15 maart 2022
Voorstel
Besluit:

2.

Besluit:

1. De lijst van uitnodigingen te bespreken.
het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd.

Do | 50902490 - Raadsinformatiebrief: Resultaten Actieplan VN-verdrag 2021
Voorstel

Besluit:
4.

het college keurt de besluitenlijst goed en stelt deze ongewijzigd vast.

Uitnodigingenlijst
Voorstel

3.

1. De besluitenlijst goed te keuren en vast te stellen.

1. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van het Actieplan VN-verdrag
in 2021 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief met als bijlage de
infographic met de resultaten.
met inbegrip van een redactionele aanpassing, stemt het college in met het voorstel.

vdB | 50922999 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken regionaal bedrijventerrein Brainport-Oost
Voorstel
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Besluit:

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

5.

dV | 50925306 - Subsidieregeling: Verdeling Rijksbijdrage controle Coronatoegangsbewijs (2022)
Voorstel

1. Vast te stellen van de bijgevoegde subsidieregeling ter verdeling van de
specifieke Rijksbijdrage die gericht is op bevordering van de naleving van de
wettelijke controleplicht op een geldig coronatoegangsbewijs (CTB);
2. Besluiten tot het direct na subsidievaststelling uitkeren van toegekende subsidies
(van maximaal €35.000), ook indien het Rijk op dat moment nog niet heeft beslist op
onze aanvraag van de specifieke Rijksbijdrage; 3. Deze bevoorschotting te dekken
uit het budget specifieke uitkering regeling controle CTB (45067.20030), programma
1, HP120 handhavingsbeleid.

Besluit:
6.

conform voorstel.

vdW | 50890047 - Bouwgrond In Exploitatie inzake verkoop bouwrijpe grond 3e Haagstraat 67
Voorstel

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om een BIE (Bouwgrond In
Exploitatie) in te stellen voor 9 appartementen aan de 3e haagstraat 67;
2. In te stemmen met het starten van de planontwikkeling vooruitlopend op een door
de raad goedgekeurde BIE;
3. In te stemmen met het ophogen van de reserve grondbedrijf met afgerond
€166.000 ten laste van de dekkingsreserve kapitaallasten;
4. In te stemmen met het laten vervallen van de afkoopsom door de
woningbouwcorporatie van 11 parkeerplaatsen in de openbare ruimte à €3.804 met
een totaalbedrag van €41.844 (ex. btw).

Besluit:
7.

conform voorstel.

dV | 50930647 - Voorfinanciering en uitbetaling energietoeslag lage inkomens
Voorstel

1. Te besluiten tot het hanteren van een inkomensgrens tot 120% van de voor de
inwoner geldende bijstandsnorm voor het uitbetalen van de energietoeslag, waarbij
inwoners die in een instelling verblijven, jongeren tot 21 jaar, studenten die
aanspraak maken op studiefinanciering en dak- en thuislozen, uitgezonderd zijn;
2. Vooruit te lopen op publicatie van het wetsvoorstel en beleidsregels zo snel
mogelijk overgaan tot uitkeren van een gedeelte van de eenmalige landelijke
energietoeslag, zijnde €200 voor huishoudens die reeds in beeld zijn bij de
gemeente;
3. Hiervoor totaal €1.240.000 (6.200 huishoudens x €200) te dekken uit de
meicirculaire;
4. Te besluiten om de rest van de energietoeslag, zijnde €600 euro per huishouden,
uit te betalen zodra het Rijk de gelden aan de gemeente heeft overgemaakt.

Besluit:
8.

conform voorstel.

vD | 50870713 - Addendum huur- en concessieovereenkomst Laco Helmond B.V.
Voorstel

1. In te stemmen met de wijziging van de huur- en concessieovereenkomst van 27
december 2017 door middel van addendum 1 huurovereenkomst, zoals opgenomen
in de bijlage bij dit voorstel;
2. In te stemmen met de wijziging van de huur- en concessieovereenkomst van 27
december 2017 door middel van addendum 2 concessieovereenkomst, zoals
opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.

Besluit:

conform voorstel.

9.

vdW | 50925897 - Verlenen omgevingsvergunning TOV-gebouw aan de Azalealaan 40
Voorstel

1. De volgende activiteiten bestempelen als passend binnen de bestemming
“Maatschappelijk” van het berstemmingsplan Helmond Oost I: muziekkorpsen, kienavonden, carnavalsverenigingen, personeelsvereniging, schoolverenigingen,
vergaderingen, herdenkingen en ceremonies, koffietafels;
2. Ontheffing te verlenen voor gebruik van het gebouw voor vergaderingen,
familiefeesten (huwelijken en vieringen), doop-en communiefeesten, feesten van de
Turkse, Marokkaanse en Sint gemeenschappen en beurzen en hiermee de
strijdigheid met het bestemmingsplan “Helmond Oost I” op te heffen;
3. Niet mee te werken aan een algemene gebruikstoestemming voor Horeca II.

Besluit:

het college besluit conform het voorstel. Evenwel vindt een bestuurlijk gesprek plaats waarin de brief
wordt overhandigd.

