Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst
Datum
Aanvang
Locatie
Voorzitter

19-04-2022
09:00
B&W kamer
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 12 april 2022
Voorstel
Besluit:

2.

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

Uitnodigingenlijst
Voorstel
Besluit:

3.

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

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

vdW | 50869397 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken en vervolg implementatie Omgevingswet
Voorstel

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over implementatie van de
Omgevingswet in Helmond en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad;
2. In te stemmen met de folder 'Omgevingswet voor raadsleden in Helmond' en
deze eveneens als bijlage mee te zenden aan de gemeenteraad.

Besluit:
4.

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

dV | 50938655 - Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen aangaande positionering, governance en
financiering GR Senzer
Voorstel

Besluit:

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
Met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.

5.

vdB | 50956797 - Beantwoording raadsvragen 12 SP: Fokker Landing Gear en brief gemeente
Papendrecht
Voorstel

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden
naar de gemeenteraad;
2. Te besluiten tot het verzenden van de brief aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Papendrecht.

Besluit:
6.

Met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel.

Ha | 50971874 - Aanvullende subsidie: Speciale productie Helmondse Musical Academy
Voorstel

1. Een aanvullende subsidie van €12.500 te verlenen voor de speciale productie
van de Helmondse Musical Academy;

2. De subsidie te dekken uit het budget voor overige culturele aangelegenheden;
3. De bijgevoegde subsidiebeschikking te verzenden.
Besluit:
7.

vD | 50959885 - Subsidieafwijzing: Jibb+ projectmiddelen 2022
Voorstel

Besluit:
8.

Besluit:

Conform voorstel.

1. Het voornemen uit te spreken om in afwijking van het bestemmingsplan Centrum
III de aanvrager een omgevingsvergunning te verlenen voor het betreffende
evenement.
Conform voorstel.

Ha | 50973009 - Afwijzing evenement 'Sterren Muziekfeest op het Plein'
Voorstel

Besluit:
10.

1. De subsidieaanvraag van Jibb+ voor projectmiddelen 2022 van €99.500 af te
wijzen.

Ha | 50971492 - Verlenen omgevingsvergunning: Evenement 'In Beweging Tegen Kanker' in Kasteeltuin
Voorstel

9.

Conform voorstel.

1. De aanvraag van AVRO-TROS voor het evenement 'Sterren Muziek op het Plein'
op 14 en 15 juni 2022 in de Kasteeltuin van Helmond, af te wijzen.
Conform voorstel.

vdW | 50967087 - Anterieure exploitatieovereenkomst met Hyperion-Perrée inzake Stationsplein 9
Voorstel

1. De met Hyperion Real Estate Vught B.V. (hierna: Hyperion) gesloten anterieure
exploitatieovereenkomst (hierna: Overeenkomst) voor de ontwikkeling van
Stationsplein 9 (voormalig belastingkantoor) door Perrée & Partners B.V. (hierna:
Perrée) over te laten nemen onder de voorwaarde dat Hyperion borg staat;
2. Hiervoor de reeds door Hyperion en Perrée ondertekende akte d.d. 6 april 2022
aan te gaan.

Besluit:

Conform voorstel.

11.

vdW | 50954201 - Evaluatieverslag Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) Fysieke
leefomgeving 2021
Voorstel

1. In te stemmen met het 'Evaluatieverslag VTH (vergunningverlening toezicht en
handhaving) Fysieke leefomgeving 2021';
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden na de
gemeenteraad;
3. Het informeren van de Interbestuurlijk Toezichthouder (IBT) door een afschrift
van het Evaluatieverslag en de raadsinformatiebrief te verzenden.

Besluit:
12.

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

Bm | 50949082 - Toetreding tot het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
Voorstel

1. In te stemmen met de aanvraag voor deelname aan het LSI-convenant;
2. Bijgevoegde brief waarin we verzoeken toe te treden tot het convenant van de
Landelijke Stuurgroep Interventieteams vast te stellen conform bijlage 2 en deze te
versturen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Besluit:

Conform voorstel.

