
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 05-04-2022 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 

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

Secretaris:  Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 

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 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 29 maart 2022 

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

 
Besluit: Het college keurt de besluitenlijst goed en stelt deze ongewijzigd vast. 

 
2. Uitnodigingenlijst 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

 
Besluit: Het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. 

 
3. Do | 50898535 - Raadsinformatiebrief: Uitvoering motie 'Zichtbaarheid Helmond4GlobalGoals' 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden 

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dV | 50948195 - Raadsinformatiebrief: Traject ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting  

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. vD | 50936005 - Beantwoording raadsvragen 9 CDA: Automaatje 

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

naar de gemeenteraad. 

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

 



 

 

6. vdW | 50933365 - Ter inzagelegging ontwerpbeschikking 't Aambeeld - Dorpsstraat 38 Stiphout 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerpbeschikking en deze ter inzage leggen met ingang 

van 15 april 2022; 

 
2. In te stemmen met het aanleggen van twee extra parkeerplaatsen volgens 
toegevoegd inrichtingsplan (in totaal 26 parkeerplaatsen). 

 
Besluit: Het college wijst de aanvraag van de omgevingsvergunning af en legt deze weigering ter 

inzage. Het college stelt zich op het standpunt dat de voorgestelde bouwhoogte van vier lagen 
– ook al ligt de vierde bouwlaag terug, aan de straatzijde – niet past binnen de ruimtelijke 
kaders, zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Dit leidt tot een onevenredige 
aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld en de ruimtelijke waarden van het dorpsgezicht 
in Stiphout. 

 
7. vdW | 50577640 - Anterieure exploitatieovereenkomst 't Aambeeld Stiphout 

 
Voorstel 1. Hiervoor de reeds door de exploitant ondertekende anterieure 

exploitatieovereenkomst d.d. maart 2022 aan te gaan, zulks voordat de 
planologische medewerking wordt verleend; 

 
2. Het kostenverhaal in verband met de toegezegde planologische medewerking 
aan het plan te verzekeren middels een anterieure exploitatieovereenkomst waarin 
de exploitatiebijdrage is bepaald op €33.369,00. 

 
Besluit: Mede gelet op de afwijzing van de ontwerpbeschikking, stemt het college niet in met de 

anterieure exploitatieovereenkomst. 

 
8. vdW | 50243169 - Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Woonpartners inzake de (her)ontwikkeling 

van woonwijk De Waart 

 
Voorstel 1. Hernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Woonpartners 

voor de (her)ontwikkeling van de woonwijk De Waart; 

 
2. In te stemmen met de als bijlage 1 bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst De 
Waart. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vdB | 50946622 - Administratieve taakoverdracht van Volksbelang naar Woonpartners  

 
Voorstel 1. Toestemming verlenen voor de overdracht van vastgoed van 

woningbouwvereniging Volksbelang aan Stichting Woonpartners; 
 

2. Daartoe bijgaande overeenkomsten aan te gaan (akte van contractsoverneming) 
en deze mede te ondertekenen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. Do | 50939018 - Vervolg STORM-aanpak (suïcidepreventie) 2022-2025 

 
Voorstel 1. Vervolg geven aan het STORM-aanpak voor de jaren 2022-2025 conform de 

periode 2016-2021 en dit te verbreden naar de leeftijd tot 18 en MBO; 

 
2. Hiervoor €41.297 beschikbaar te stellen bovenop de reeds beschikte middelen 
aan GGZ Oost-Brabant; 

 
3. Dit te dekken met de beschikbare middelen uit het budget Maatschappelijke 
ondersteuning in programma 4. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

11. dV | 50950186 - Aanpassing uitbetaling energietoeslag aan 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 het in één keer uitkeren van de eenmalige landelijke 
energietoeslag ter hoogte van €800; 

 
3. Hiervoor totaal €4.960.000 (6.200 huishoudens * €800) te dekken uit de 
meicirculaire; 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. vdB | 50936985 - Verlenging subsidietermijn Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) 

 
Voorstel 1. De looptijd van de subsidie ten behoeve van de terreinconciërge zoals beschikt 

aan Stichting Bedrijventerreinen Helmond te verlengen tot 31 mei 2022; 

 
2. Stichting Bedrijventerreinen Helmond te informeren via bijgaande 
beschikkingsbrief. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. vdW | 50935877 - Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst 

Zuidoost- Brabant (ODZOB) 

 
Voorstel 1. Met de concept zienswijze op de programmabegroting 2023 van de ODZOB in te 

stemmen; 

 
2. Het commissie- en raadsvoorstel met de zienswijzebrief voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

 
3. Het dagelijks bestuur van de ODZOB in kennis te stellen van de zienswijze en 
besluit middels bijgevoegde brief. 

 
Besluit: Met inbegrip van een redactionele wijziging in de zienswijzebrief, stemt het college in met het 

voorstel. 

 
14. vdW | 50726243 - Concept Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het concept verstedelijkingsakkoord met inbegrip van de 

onder beslispunt 2 meegegeven opmerkingen; 
 

2. Opmerkingen over het concept verstedelijkingsakkoord mee te geven aan 
wethouder Van den Waardenburg om in te brengen bij het SGE Ruimte. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


