
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 27-06-2022 

Aanvang 09:30 

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 21 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. vD | 51066052 - Beantwoording raadsvragen 16 CDA: Financiële zorgen sportvereniging(en) 

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

naar de gemeenteraad. 

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

 
4. Do | 50978825 - Raadsinformatiebrief: Jaarverantwoording kinderopvang 2021 

 
Voorstel 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen; 

 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de 
gemeenteraad. 

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

 
5. dK | 51052959 - Antwoorden technische vragen 1e Berap 2022  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de antwoorden op de technische vragen van de 

gemeenteraad over de 1e Berap 2022. 

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

 
  



 

 

 
6. Do | 51060114 - G40 Jaarrekening 2021 en verrekening contributie 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het voorstel vanuit het Dagelijks Bestuur van de G40 over de 

financiële verantwoording over 2021; 

 
2. In te stemmen met het voorstel vanuit het Dagelijks Bestuur van de G40 om het 
bedrag van €196.721 (het positieve exploitatieresultaat van €171.721 en de 
onttrekking uit de reserve van €25.000) te restitueren aan alle G40-steden die voor 
2021 contributie hebben betaald, waaronder Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


