
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 04-07-2022 

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, 

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 

Afwezig  Wethouder H.M.J.M. van Dijk 

 

 
OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 27 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. dK | 51071450 - Antwoorden technische vragen Jaarverantwoording 2021 

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

gemeenteraad over de Jaarverantwoording 2021. 

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

 
4. vdW | 51075745 - Beantwoording raadsvragen 22 MH: Onderzoek Atlas Search over woningbouw 

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

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
5. vdW | 51045835 - Raadsantwoordbrief aan Belangenvereniging Vinkelaan e.o. inzake 

verkeersmaatregelen Helmond-Noord 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het verzenden van de antwoordbrief namens de 

gemeenteraad aan Belangenvereniging Vinkelaan e.o. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 



 

 

6. dV / vD | 51071600 - Subsidievaststelling en terugvordering: Versterken Lokale Netwerken 2021 inz. St. 
Leergeld Helmond en Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. 

 
Voorstel 1. In te stemmen met een lagere subsidievaststelling Versterken Lokale 

Netwerken 2021 voor St. Leergeld Helmond en een bedrag van €74.532,70 
terug te vorderen; 

 
3. In te stemmen met een lagere subsidievaststelling Versterken Lokale 
Netwerken 2021 voor SMO Helmond en een bedrag van €72.911 terug te 
vorderen; 

 
4. In te stemmen met de vaststellingsbeschikkingen en dezen te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. dK | 50984880 - Subsidievaststelling: Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) inz. 

Actieplan Bedrijventerreinen 2021 

 
Voorstel 1. De subsidie aan Stichting Bedrijventerreinen Helmond conform 

de verleningsbeschikking vast te stellen op €160.000; 

 
2. Stichting Bedrijventerreinen Helmond te berichten overeenkomstig 
bijgaande concept vaststellingsbeschikking. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. dK | 50960974 - Subsidieverlening: Stichting Automotive Campus inz. overgangsjaar 2022-2023 

 
Voorstel 1. Verlenen van een subsidie voor één jaar ter hoogte van een bedrag van 

€258.670 (excl. btw) aan Stichting Automotive Campus ten behoeve van het 
doorontwikkelen van de Automotive Campus in de periode 16 juli 2022 tot en met 
30 juni 2023; 

 
2. Dit uit te betalen als een voorschot van 100%, zijnde €258.670 (excl. btw); 

 
3. Deze subsidie te dekken door een bedrag te onttrekken aan de ‘Reserve 
Hightech Automotive’, waarvan een helft wordt verwerkt in de 2e Berap en een 
andere helft in de Programmabegroting 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 

 
9. Do | 50696449 - Zorgconvenant slachtoffers mensenhandel regio Oost-Brabant 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het vaststellen en ondertekenen van het zorgconvenant 

slachtoffers mensenhandel regio Oost-Brabant (18-/18+) voor de uitwisseling 
van persoonsgegevens bij casus overleggen om de zorg en opvang van 
slachtoffers mensenhandel in de regio Oost-Brabant te organiseren. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. dK | 51061493 - Inperken grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen 

 
Voorstel 1. Het principestandpunt in te nemen dat nieuwvestigingen van grootschalige 

logistiek (> 3 hectare) op het volledige areaal van de bestaand 
bedrijventerreinen niet wenselijk geacht wordt; 

 
2. Hierbij een uitzondering te maken voor de bestaande reeds gevestigde 
bedrijven in deze categorie, zover deze zijn te typeren als ‘Brainport 
gerelateerde logistiek’; 

 
3. De wijze waarop dit in de lokale planologische regelgeving verankerd wordt 
met regionale partners te onderzoeken; 

 



 

 

4. Dit principe standpunt mee te nemen naar de Metropoolregio Eindhoven en 
provincie Noord-Brabant ten behoeve van de regionale dialoog over dit 
onderwerp; 

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

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

 
 


