Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst
Datum

12-04-2022

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 5 april 2022
Voorstel
Besluit:

2.

Besluit:

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

Ha | 50960271 - Beantwoording raadsvragen 7 Plan!: Motie onderzoek naar behoefte openbaar vervoer in
Helmond
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. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden
naar de gemeenteraad.
Met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

vdW | 50959889 - Raadsinformatiebrief: Ontwerpbeschikking inzake aanvraag omgevingsvergunning
Dorpsstraat 38 Stiphout
Voorstel

Besluit:

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze op 13 april 2022 doorgeleiden
naar de gemeenteraad om 16.00 uur.
Conform voorstel.

5.

vdW | 50951300 - Vrijgave tervisielegging ontwerpbestemmingsplan 't Hout - Aquamarijnstraat
Voorstel

1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een
milieueffectrapportage niet vereist is voor het bestemmingsplan 't Hout Aquamarijnstraat;
2. De bijgevoegde "aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 't Hout Aquamarijnstraat, datum 1 juni 2021, van Bureau Verkuylen", vast te stellen;
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer, dhr. D.
Swinkels van Burgtbouw Projectontwikkeling, vast te stellen en te laten versturen;
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 't Hout – Aquamarijnstraat;
5. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging.

Besluit:
6.

Conform voorstel.

vdB | 50763125 - Grondaankoop met woning aan Berkveld 20 Helmond
Voorstel

1. De bedrijfswoning met grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 5709
AE Helmond, Berkveld 20, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie N nummers
778 en 2469 (beide geheel), groot circa 1 hectare 5 are (10.500 m2) aan te kopen
van de familie Van der Velden;
2. De koopsom vast te stellen op €725.000 (excl. aankoopkosten);
3. Hiervoor de reeds door de familie Van der Velden ondertekende
koopovereenkomst aan te gaan.

Besluit:
7.

vdW | 50960028 - Vrijstelling van prestatieafspraken Woningcorporatie Mooiland
Voorstel

Besluit:

8.

Conform voorstel.

1. In te stemmen met het voorstel van Woningcorporatie Mooiland geen
prestatieafspraken te maken.
Het college besluit conform het voorstel. Evenwel wordt het uitdrukkelijk signaal afgegeven dat de
vrijstelling in 2023 niet opnieuw wordt overwogen.

Ha | 50891624 - Herontwikkeling geluidscherm met zonnepanelen langs spoor bij Brandevoort
Voorstel

1. In te stemmen met het besluit om ‘Morgen Groene Energie’ de herontwikkeling
van de zonnepanelen langs de spoorlijn ter hoogte van Brandevoort op zich te laten
nemen;
2. Te besluiten dat de herontwikkeling moet passen binnen de kaders van het beleid
‘Zonnevelden en zonnedaken’;
3. Morgen Groene Energie als voorwaarde mee te geven dat in elk geval bewoners
van de wijken waar de gemeente een opgave heeft in het kader van
energiearmoede, de kans krijgen om deel te nemen aan het project.

Besluit:

Conform voorstel.

9.

Ha | 50947631 - Initiatief regio vervolgproces ombouw N279 Veghel - Asten
Voorstel

1. In te stemmen met de inhoud en ondertekening door wethouder Harijgens van de
brief van de regionale partners aan de Gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie
Noord-Brabant over het vervolgproces N279;
2. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgaande
raadsinformatiebrief over het regionale initiatief voor inrichting van het proces voor
het PIP Ombouw N279 Veghel – Asten.

Besluit:
10.

vD | 50641821 - Voortgang plan van aanpak mensen met verward gedrag
Voorstel

Besluit:
11.

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

1. In te stemmen met de geactualiseerde versie van het plan van aanpak mensen
met verward gedrag 2022-2023.
Conform voorstel.

Ha | 50947303 - Subsidievaststelling: Regiobrede projecten Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant t/m
2020
Voorstel

1. Het Vaststellingsplan regiobrede projecten t/m 2020 inzake de
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant vast te stellen in overeenstemming met
het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van 17 februari 2022;
2. De verleende subsidie en cofinanciering van €3.102.370,50 vast te stellen op
€1.712.760 voor de regiogemeenten en voor de gemeente Helmond op €5.836,40;
3. De terug te vorderen subsidie en cofinancieringsbijdrage van €1.319.610,50 en
het restant van de Helmondse €64.163,60 beschikbaar te houden voor toekomstige
subsidieaanvragen in het kader van de Bereikbaarheidsagenda;
4. Bijgaande (concept) vaststellingsbeschikkingen te versturen aan betreffende
gemeenten.

Besluit:
12.

Conform voorstel.

Ha | 50960537 - Subsidieverlening: Regiobrede projecten Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2022
(deel 2)
Voorstel

1. Het bestedingsplan Regiobrede projecten 2022 (februari) Bereikbaarheidsagenda
Zuidoost-Brabant vast te stellen in overeenstemming met het advies van het
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van 17 februari 2022, inhoudende
het verlenen van subsidie voor een bedrag van €1.509.973,00 voor de volgende
regiobrede projecten:
a. 921 Brainport Bereikbaar; Gedragsverandering 2022;
b. 922 Brainport Bereikbaar; Werkgeversbenadering 2022;
c. 923 Brainport Bereikbaar; Collectief besloten vervoer 2022;
d. 924 Brainport Bereikbaar; Innovatieve Vervoersconcepten 2022;
e. 925 Brainport Bereikbaar; MaaS 2022;
f. 927 Brainport Bereikbaar; Smart Logistics 2022;
g. 928 Brainport Bereikbaar; Slimmer fietsen 2022;
h. 929 Brainport Bereikbaar; Lokale mobiliteitshubs 2022.
2. Deze subsidies te dekken uit de €55,75 miljoen regionale subsidie inzake
'Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant' van de provincie Noord-Brabant (50%)
en de (te ontvangen) co-financieringsbijdragen van de 21 regiogemeenten (50%).

Besluit:

Conform voorstel.

13.

Ha | 50947495 - Subsidieverlening: Koningsfeesten 2022
Voorstel

1. Een subsidie van €30.000 te verlenen voor het basisevenement Koningsdag/nacht
in Helmond centrum aan de Stichting Helmond City Events (HCE);
2. Dit bedrag te dekken uit de post 22090 (Festiviteiten);
3. De bijgevoegde subsidiebeschikking te verzenden.

Besluit:
14.

Conform voorstel.

Ha | 50960548 - Subsidieverlening: Gluren bij de Buren 2022
Voorstel

1. Een subsidie van €8.000 te verlenen voor Gluren bij de Buren editie 2022;
2. Dit bedrag te dekken uit de post voor culturele initiatieven;
3. Bijgevoegd verleningsbesluit te verzenden.

Besluit:

Conform voorstel.

