
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 21-06-2022 

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 mevr. C.J.M. Dortmans, E. de Vries, mevr. G.L.C.C. van den Waardenburg, 

H.M.J.M. van Dijk, mevr. M.M.E.L. van Lierop, M.V. de Kort, A. Bonte, strategisch-

communicatieadviseur F.R. Beck en uitvoerend collegesecretaris M.F.M.A.M. Lier 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Openbare besluitenlijst van 14 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. Bo | 50988746 - Raadsinformatiebrief: RIVM-advies inzake PFAS Delta Volkstuinen 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze op 21 juni 2021 door te geleiden 

naar de gemeenteraad en het bestuur van de Delta Volkstuinen; 

 
1. Geen bodemsanering uit te voeren in de Delta Volkstuinen aan de Griftstraat. 

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

 
4. Bo | 50989677 - Principebesluit aanpak PFAS-verontreiniging moestuincomplex Sluisdijk 

 
Voorstel 1. Een principebesluit te nemen tot het aanbrengen van een leeflaag in de moestuinen 

aan de Sluisdijk en dit te communiceren middels een raadsinformatiebrief aan de 
gemeenteraad. 

 
2. De tuinders van de Sluisdijk in de gelegenheid te stellen op het principebesluit te 
reageren; 

 
3. De reacties van de tuinders mee te wegen in een definitief collegebesluit over de te 
treffen saneringsmaatregel. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

5. vL | 50921576 - Raadsinformatiebrief: Wijziging horeca Cacaofabriek 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de 

gemeenteraad. 

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

 
6. Bo | 51029915 - Beantwoording raadsvragen 17 VVD: Wijkspeelplan Brouwhuis 2019-2023 

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

de gemeenteraad. 

 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Evenwel is aandacht noodzakelijk waar het gaat om 

actieve participatie van omwonenden. 

 
7. Bo | 51008942 - Subsidieverlening: Project 021a Bushalte N615 rotonde Bavaria Lieshout inzake 

Bereikbaarheidsagenda 2022 (deel 2) 
 
Voorstel 1. Het Bestedingsplan routegebonden projecten 2022-april Bereikbaarheidsagenda 

Zuidoost-Brabant vast te stellen in overeenstemming met het advies van het 
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van 12 mei 2022; 

 
2. De aanvrager subsidie te verlenen voor een bedrag van €104.938,00 voor het 
routegebonden project 021a Bushalte N615 rotonde Bavaria Lieshout; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. Bo | 50999784 - Aanvraag impulsgelden Doelmatig Waterbeheer 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de aanvraag voor de impulsfinanciering voor gemeente Helmond 

voor het jaar 2022 voor een bedrag van €440.180 namens de werkregio Doelmatig 
Waterbeheer Brabantse Peel; 

 
2. In te stemmen met de aanvraag voor de impulsfinanciering voor de gemeente 
Laarbeek van €205.095; 

 
3. Wethouder Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Mobiliteit, of diens vervanger, te 
machtigen om namens de gemeente Helmond de aanvraag te ondertekenen; 

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

 
5. In te stemmen met de addendum voor de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 
Brabantse Peel. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. Do | 51033447 - Inkoop Jeugdhulp: aanpassing productkaarten begeleiding groep 

 
Voorstel 1. Producten Jeugdhulp 50A85 en 50A86, begeleiding groep 1 en 2, aanpassen naar 3 

uur per stuk, maximaal 1 stuks per dag, maximale inzet 4 stuks per week; 

 
2. Tarief aanpassen naar €43,05 voor 50A85 begeleiding groep 1 en €55,62 voor 50A86 
begeleiding groep 2. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

10. vD / Do | 51048062 - Vaststelling uitgaven zorg in natura 2021 WMO en Jeugd 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de vaststelling van de navolgende kosten met betrekking tot zorg 

in natura over het jaar 2021 (totaal €53.408.000): 
a. €26.751.000 voor de uitvoering van de individuele voorzieningen WMO; 
b. €26.657.000 voor de uitvoering van de individuele voorzieningen Jeugdwet. 

 
2. In te stemmen met de vaststelling van de meerkosten Jeugd en WMO over het jaar 
2021: 
a. €124.000 ten behoeve van de WMO-aanbieders; 
b. €192.000 ten behoeve van de Jeugdzorgaanbieders. 

 
3. Deze bedragen te dekken uit respectievelijk: programma 3, hoofdproducten ‘WMO 
individuele voorzieningen’ en ‘WMO persoonlijke ondersteuning’ en programma 4, 
hoofdproduct ‘specialistische ondersteuning’. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


