
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 24-05-2022 

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 17 mei 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 | 51011298 - Beantwoording raadsvragen 15 CDA: Oproep bewoners gezocht voor wijk Brainport 

Smart District 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. vdW | 50889994 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken gebiedsvisie Stiphout 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze op 24 mei 2022 doorgeleiden 

naar de gemeenteraad. 

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

 
  



 

 

5. dV | 51019596 - Raadsinformatiebrief: Alleenrecht CZ aangaande Collectieve Aanvullende Verzekering 
(CAV) 

 
Voorstel 1. Te besluiten een uitsluitend recht aan zorgverzekeraar CZ te verlenen voor de 

Collectieve Aanvullende Verzekering voor een periode van drie jaren met ingang 
van 1 januari 2023; 

 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de 
gemeenteraad; 

 
3. Het aanwijzingsbesluit te publiceren op de daartoe bekende wijze. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. Ha | 51015570 - Financiële implementatie traject Speelhuis en Cacaofabriek 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het verwerken van een actuele herberekening van de 

dekkingsposten in de programmabegroting 2023-2026 voor het verzelfstandigde 
Speelhuis in concern verband met de Cacaofabriek; 

 
 2. Dit mee te delen in de 1e Berap en te verwerken in de programmabegroting 2023-

2026. 

 
Besluit: Het college stemt in met het voorstel en wenst – onder de toevoeging van het tweede beslispunt 

– de gemeenteraad actief (o.g.v. actieve informatieplicht) te informeren via de 1e Berap en de 
uitwerking daarvan te laten plaatsvinden in de programmabegroting.  

 
7. dV | 50863918 - Impuls openbare ruimte en vergroening voor Helmond-Noord, -Oost, -West en de 

Binnenstad  

 
Voorstel 1. De raad voor te stellen de openbare ruimte in de wijken Helmond Noord, -Oost, 

West en de Binnenstad een impuls te geven door te vergroenen; 
 

2. De raad te vragen in te stemmen met hiervoor gefaseerd een bedrag van €1 
miljoen euro vrij te maken uit de Crisis- en Herstelnota, reserve corona. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. Ha | 50965034 - Subsidievaststelling en goedkeuring jaarstukken 2021 van Stichting Nederlandsche 

Cacaofabriek 

 
Voorstel 1. De jaarstukken betreffende de jaarrekening en de jaarverslagen 2021 van 

Stichting Nederlandsche Cacaofabriek vast te stellen en daarmee de reeds 
uitgekeerde subsidie definitief vast te stellen op €915.665; 

 
2. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vD | 50998170 - Subsidiekader 2023: Versterken Lokale Netwerken inz. Vrijwilligersdeel 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het Subsidiekader Versterken Lokale Netwerken, 

vrijwilligersdeel (deel 2023); 

 
2. Het subsidieplafond voor het vrijwilligersdeel vast te stellen op €2.004.329,74. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 
  



 

 

10. vdW | 50954521 - Bouwinitiatief Ruimte voor Ruimte woning naast Kloostereindweg 2 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het toestaan van een ruimte voor ruimte woning naast 

Kloostereindweg 2; 

 
2. De initiatiefnemer conform bijgaande concept brief te berichten. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. vdB / Ha | 51014401 - Verkoopprocedure perceel grond op BZOB (Gerstdijk / Kadeweg) aan EnNatuurlijk 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat EnNatuurlijk B.V. kan worden aangemerkt als de 

enige serieuze gegadigde voor het aangaan van de verkoopovereenkomst van het 
perceel grond, gelegen op BZOB, nabij de Gerstdijk/Kadeweg, kadastraal bekend 
Gemeente Helmond, sectie Z, nummer 750 (gedeeltelijk), groot circa 800 m2; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van de concept briefovereenkomst d.d. 29 maart 
2022 van EnNatuurlijk onder voorbehoud dat geen andere serieuze gegadigde(n) 
zich heeft/hebben gemeld na publicatie in verband met de voorgenomen verkoop 
van het hiervoor vermelde perceel grond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. Ha | 50988244 - Ontwerp-omgevingsvergunning inzake oprichten techniekgebouw EnNatuurlijk aan de 

Kadeweg / Gerstdijk (perceel Z750) 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een 

techniekgebouw aan de Kadeweg / Gerstdijk voor de verduurzaming van het 
bestaande warmtenet en dit vrij te geven voor wettelijke inzagelegging. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


