
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 14-06-2022 

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 7 juni 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. Bm | 51040930 - Totaaloverzicht toe te rekenen kosten per bestuurder over het 1e kwartaal 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het publiceren van het totaaloverzicht van de toe te rekenen 

kosten per bestuurder over het eerste kwartaal 2022 op de internetpagina van de 
gemeente Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Ha | 51045141 - Subsidievaststelling 2021 Bibliotheek Helmond-Peel inclusief VVV dienstverlening 

 
Voorstel 1. De reguliere subsidie 2021 voor de Bibliotheek Helmond – Peel vast te stellen op 

€2.298.176; 

 
2. De subsidie 2021 voor de uitvoering van de lokale VVV-dienstverlening door de 
Bibliotheek Helmond-Peel vast te stellen op €105.619; 

 
3. In te stemmen met de conceptbeschikking 'Vaststelling subsidie 2021 Bibliotheek 
Helmond-Peel'; 

 
4. In te stemmen met de conceptbeschikking 'Vaststelling subsidie 2021 VVV- 
dienstverlening'. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

5. Ha | 51002299 - Subsidieverlening: In Beweging Tegen Kanker 2022 

 
Voorstel 1. Een subsidie van €5.000 te verlenen voor het evenement In Beweging Tegen 

Kanker; 

 
2. Dit bedrag te dekken uit de post 22090 (Festiviteiten); 

 
3. Bijgevoegde subsidiebeschikking te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. Do | 50998170 - Subsidiekader 2023: Versterken Lokale Netwerken 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het Subsidiekader VLN professionele deel 2023; 

 
2. Het subsidieplafond voor het professionele deel vast te stellen op 

€10.047.392,81. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. Ha | 51021321 - Beantwoording raadsvragen 11 GL en 13 50PLUS: Fietsenstallingen 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. dV | 51047760 - Aansluiten bij de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het aangaan van de aansluitingsovereenkomst met de 

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) voor de Verwijsindex 
Schuldhulpverlening in het kader van gegevensuitwisseling tussen 
gerechtsdeurwaarders en de gemeente Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vdW | 50866098 - Didam-arrest: Publicatie inzake verkoop perceel Heiakker Helmond 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. wordt 

aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor het aangaan van de 
koopovereenkomst van het perceel grond, kadastraal bekend als gemeente 
Helmond, sectie O, nummer 3388 (gedeeltelijk), groot circa 1738 m2 en gelegen 
aan de Rivierensingel te Helmond; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde publicatietekst. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

10. vdW | 50726243 - Verstedelijkingsakkoord SGE, Verstedelijkingsstrategie Brabant 2040 en 
Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant 
 
Voorstel Verstedelijkingsakkoord SGE: 

1. Het Verstedelijkingsakkoord SGE vast te stellen; 

 
2. Het Rijk (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) dringend te verzoeken 
om partner te worden betreffende de afspraken 8.2 en 8.3 over de 
netwerkcapaciteit; 

 
3. De portefeuillehouder Ruimte te mandateren om wijzigingen door te voeren naar 
aanleiding van afstemming met andere partners; 

 
4. De burgemeester te verzoeken ondertekening van het Verstedelijkingsakkoord te 
mandateren aan portefeuillehouder Ruimte van de gemeente Eindhoven zodat deze 
namens de SGE gemeenten het akkoord kan ondertekenen; 

 
5. De gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 

 
Verstedelijkingsstrategie Brabant 2040: 
1. In te stemmen met de richtinggevende ontwikkelprincipes van de 
verstedelijkingsstrategie Brabant 2040 

 
Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant: 
1. In te stemmen met de regionale ‘Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant: een 
evenwichtige schaalsprong’; 

 
2. In te stemmen met het daarin opgenomen afsprakenkader. 

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

opgemerkt dat zowel het verstedelijkingsakkoord, de verstedelijkingsstrategie en de 
ontwikkelstrategie kunnen worden bezien in het licht van het ambitieakkoord 2022 - 2026 ‘Een 
sterker Helmond voor iedereen.’ 

 


