
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 07-06-2022 

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 31 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. vdB | 51021026 - Subsidievaststelling: Ondernemersfonds Helmond 2021 

 
Voorstel 1. De subsidie 2021 aan het Ondernemersfonds Helmond vast te stellen op 

€658.431, zijnde de opbrengsten ter hoogte van 7,96 % van de OZB belasting “niet- 
woningen”; 

 
2. In te stemmen met de eindafrekening voor de subsidie 2021; 

 
3. Het resterende bedrag van €41.355 uit te betalen aan het Ondernemersfonds 
Helmond; 

 
4. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Ha | 50986691 - Subsidievaststelling: Helmond Marketing 2021 

 
Voorstel 1. De subsidie aan Helmond Marketing voor de uitvoering van het Jaarplan 2021 

lager dan de verleende subsidie vast te stellen op €332.028 (exclusief de €116.098 
aanvullende subsidie zoals vastgesteld op 20 juli 2021); 

 
2. Het teveel aan voorschot uitgekeerde bedrag van €112.223 terug te vorderen van 
Helmond Marketing; 

 
3. In te stemmen met de beschikkingsbrief gericht aan Helmond Marketing. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 
5. Ha | 51039418 - Aanvullende subsidieverlening: Helmond Marketing 2022 

 
Voorstel 1. Een aanvullende subsidie van €68.515 toe te kennen aan Helmond Marketing 

voor 2022 op basis van de aanvullende aanvraag, bedoeld voor de door de 
coronamaatregelen uitgestelde projecten; 

 
2. Dit bedrag te dekken uit het in 2021 teveel aan voorschot uitgekeerde 
subsidiebedrag van €112.223; 

 
3. In te stemmen met de beschikkingsbrief richting Helmond Marketing inzake de 
aanvullende subsidieaanvraag. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. Ha | 51029344 - Subsidieverlening: Routegebonden project 011b inzake bundelroutes: John F. 

Kennedylaan – Ring – Eisenhowerlaan – A270 

 
Voorstel 1. De aanvrager subsidie te verlenen voor een bedrag van €150.654,00 voor het 

routegebonden project 011b Bundelroutes: John F. Kennedylaan - Ring 
-Eisenhowerlaan - A270; 

 
2. Deze subsidie te dekken uit €55,75 miljoen regionale subsidie inzake 
'Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant' van de provincie Noord-Brabant. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vD | 51026595 - Subsidieverlening en voortzetting Logeerhuis Plezant 2023-2024 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de voortzetting van het Logeerhuis Plezant voor in ieder geval 

2 jaar (2023 en 2024); 

 
2. Hiertoe voor 2023 een subsidie van €59.181 beschikbaar te stellen, gebaseerd op 
de daadwerkelijk gerealiseerde logeernachten 2020 en 2021; 

 
3. In te stemmen met het voorstel het subsidiebedrag voor 2024 te laten berekenen 
op basis van dezelfde criteria als de subsidie voor 2023, zijnde de productie 
2021-2022, zodra deze gegevens beschikbaar zijn (maximaal €60.000) en deze te 
dekken uit structurele middelen mantelzorgondersteuning; 

 
4. In te stemmen met het voorstel de niet bestede middelen ten behoeve van het 
logeerhuis in een bestemmingsreserve te stoppen voor het opvangen van mogelijke, 
financiële tegenvallers in de toekomst; 

 
5. In te stemmen met bijgaande beschikkingsbrief voor 2023; 

 
6. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de 
meerwaarde van logeerzorg en het vervolg van Plezant na de pilotfase. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. vdW | 50605738 - Didam-arrest: Publicatie inzake de verkoop van pand Molenstraat 121 en 121a  

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat 2ER+ Projectontwikkeling B.V. kan worden 

aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor het aangaan van de 
verkoopovereenkomst van de percelen met het daarop aanwezige pand, zijnde het 
voormalig gemeentearchief, kadastraal bekend als gemeente Helmond sectie I 
nummers 3536 en 3612 (ged.), respectievelijk groot 2.168 m² en ca. 500 m², 
gelegen aan de Molenstraat 121-121a te Helmond; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde concept publicatie. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 
9. vdW | 50764369 - Vaststellen bestemmingsplan 't Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het bestemmingsplan ''t Hout - Hoofdstraat - Pastoor 

Elsenstraat'; 

 
2. In te stemmen met de bij het bestemmingsplan behorende nota van zienswijzen; 

 
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ''t Hout - Hoofdstraat - 
Pastoor Elsenstraat' gewijzigd vast te stellen conform bijgaand 
conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. dV | 50880347 - Actualisatie en aanvulling beleidsregel bescherming bomen, bomenkaart en grens 

bebouwde kom 2022 

 
Voorstel 1. De Beleidsregel bescherming bomen 2022 vast te stellen; 

 
2. Beschermde houtopstanden aan te wijzen volgens bijgevoegd Uitvoeringsbesluit 
Bomenkaart 2022; 

 
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen de actuele grenzen van de bebouwde kom 
op de bomenkaart 2022 vast te stellen, conform bijgaand commissie- en 
raadsvoorstel; 

 
4. De regelingen op gebruikelijke wijze bekend te maken per 1 juli 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. Do | 51040610 - Nadere regels subsidie Global Goals Helmond 2021 

 
Voorstel 1. De eerste wijziging van de 'Nadere regels subsidie Global Goals Helmond 2021' 

vast te stellen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. vdW | 50628379 - Omgevingswet: Adviesrecht gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten  

 
Voorstel 1. In te stemmen met bijgevoegd commissie- en raadvoorstel aangaande het 

adviesrecht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; 

 
2. Het commissie- en raadsvoorstel doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
13. vdW | 50642146 - Omgevingswet: Participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

 
Voorstel 1. In te stemmen met bijgevoegd commissie- en raadvoorstel aangaande de 

participatieplicht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; 

 
2. Het commissie- en raadsvoorstel doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

14. vdW | 50940428 - Omgevingswet: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Helmond 2022  

 
Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen de ‘Verordening uitvoering en handhaving 

omgevingsrecht Helmond 2022’ vast te stellen en in werking te laten treden zodra 
de Omgevingswet in werking treedt; 

 
2. Hiervoor bijgevoegd concept-raadsvoorstel, -raadsbesluit en commissieformat 
vast te stellen; 

 
3. De gemeenteraad voor te stellen de huidige ‘Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Helmond 2016’ in te 
trekken zodra de Omgevingswet in werking treedt; 

 
4. Als richtsnoer voor het kwaliteitsniveau, als bedoeld in artikel 4 van de 
verordening, de actuele kwaliteitscriteria die in landelijke samenwerking tussen 
bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de 
beschikbaarheid en deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de 
uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast (op dit moment 
Kwaliteitscriteria 2.2.), vast te stellen; 

 
5. Als minimum voor het kwaliteitsniveau als bedoeld in artikel 4 van de verordening 
het Brabantbrede bodemniveau, zoals omschreven in de ‘Handreiking bij 
Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht’, vast te stellen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. vdW | 51014719 - Omgevingswet: Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Helmond 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Helmond en bijbehorende toelichting; 

 
2. De Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Helmond en toelichting 
door te geleiden naar de adviescommissie Omgeving en ter vaststelling aan te 
bieden aan de raad; 

 
3. Geen burgerlid te benoemen in de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit; 

 
4. De raad voor te stellen om de benoeming van commissieleden te mandateren 
aan het college van burgemeester en wethouders. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. Ha | 50958089 - Plan van aanpak OV behoefte Helmond 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het plan van aanpak OV behoefte Helmond; 

 
2. In te stemmen om de scope van het onderzoek te verbreden; focus op behoefte 
aan OV modaliteiten zoals trein, en (grote/kleine) bus, maar ook aandacht voor 
nieuwe vormen van 'openbaar toegankelijk vervoer' (deelmobiliteit) en vanuit het 
perspectief van verschillende doelgroepen (en dus niet alleen inwoners); 

 
3. Het plan van aanpak voor te leggen aan de Opiniecommissie op 21 juni 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. Bm | 50980440 - Jaarverslag integriteit 2021 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de opzet en inhoud van het jaarverslag; 

 
2. In te stemmen met de aanbieding van het jaarverslag aan de adviescommissie (5 
juli 2022) en gemeenteraad (12 juli 2022). 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 


