
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 12-07-2022 

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, 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 

Afwezig  Wethouder E. de Vries (09.45-11.00 uur) 

 

 
OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 4 juli 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 lijst van uitnodigingen en deze wordt geactualiseerd. 

 
3. Bm | 51067262 - Reis- en verblijfskosten wethouders A. Bonte en M.V. de Kort 

 
Voorstel 1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraad bij benoeming op 15 juni 2022 

van wethouders A. Bonte en M.V. de Kort, toegekende ontheffing van het vereiste 
van ingezetenschap voor de duur van één jaar en toekenning van de vergoeding 
van reiskosten woon-werkverkeer op basis van openbaar vervoer en/of vergoeding 
van pensionkosten, waarvan de praktische invulling van dit besluit wordt 
gemandateerd aan het college; 

 
1. Te besluiten om gedurende de collegeperiode 2022-2026 – voor zover de 
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap is toegekend door de 
gemeenteraad – reiskostenvergoeding woon werkverkeer op declaratiebasis toe 
te kennen, ongeacht het vervoersmiddel dat in de praktijk wordt gebruikt, aan 
wethouders A. Bonte en M.V. de Kort en met inachtneming van hetgeen hierover 
is opgenomen in de Regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers; 

 
2. Te besluiten om gedurende de collegeperiode 2022-2026 – voor zover de 
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap is toegekend door de 
gemeenteraad – wethouders A. Bonte en M.V. de Kort tevens de mogelijkheid te 
bieden om, wanneer de werkzaamheden dit vragen, gebruik te maken van een 
overnachting op declaratiebasis; 

 
3. Te besluiten het maximum van de bovengenoemde vergoedingen, te 
weten reiskosten én eventuele overnachtingen tezamen, vast te stellen op 
18% van de maandelijkse wethoudersbezoldiging; 

 
4. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit besluit met tussenkomst van 



 

 

de raadsgriffier. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dK | 51058232 - Subsidieherziening: Senzer inz. project 'Positionering Werkgeversservicepunt (WSP)' 

 
Voorstel 1. Het besluit tot subsidieverlening van 11 oktober 2021 voor het project 

‘Positionering Werkgeversservicepunt’ uitgevoerd door Senzer te wijzigen van 
de periode 1 oktober 2021 tot en met mei 2022 naar 1 oktober 2021 tot en met 
december 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
5. dK | 51007189 - Subsidievaststelling: ROC ter Aa inz. Perspectief op Werk (PoW) project ‘Pilot 

praktijkleren’ 2020-2021 

 
Voorstel 1. De subsidie aan ROC ter Aa voor het project 'Pilot praktijkleren' vast te stellen 

op een bedrag van €152.500, conform bijgevoegde beschikking. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. dV | 50927338 - Subsidievaststelling: Dewinkelvanhier.nl 2021 

 
Voorstel 1. De reeds voorlopig verleende subsidie ten behoeve van 

Dewinkelvanhier.nl definitief vast te stellen op €15.000; 

 
2. Daartoe de vaststellingsbeschikking te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. dK / dV | 51014309 - Subsidievaststelling en -verlening: Senzer inz. project 'Inclusieve Technologie' 

 
Voorstel 1. De subsidie ter hoogte van €65.000 aan Senzer voor de uitvoering van 

het projectplan Inclusieve Technologie 2021 vast te stellen, conform 
bijgevoegde beschikkingsbrief; 

 
2. Een subsidie te verlenen ter hoogte van €384.255 aan Senzer voor de 
uitvoering van het projectplan Inclusieve Technologie 2022-2023 conform 
bijgevoegde beschikkingsbrief; 

 
3. Dit bedrag te dekken uit het uitvoeringsplan ESF duurzame en 
inclusieve arbeidsmarkt. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. Do | 51091666 - Subsidieverlening: Stichting Walhallab inz. pilot 'Ruimte voor talent en perspectief' 

 
Voorstel 1. Subsidie van €165.000 te verlenen aan het Walhallab voor de pilot ‘Ruimte 

voor talent en perspectief’, voor een periode van 2 jaar op de volgende wijze: 
a. voor de periode van 1 september 2022 tot 1 september 2023 een bedrag van 
€90.000; 
b. voor de periode van 1 september 2023 tot 1 september 2024 een bedrag van 
€75.000. 

 
2. Deze subsidie beschikbaar te stellen vanuit de impulsmiddelen perspectief 
voor jeugd; 

 
3. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

9. Bm | 51097563 - Communicatie en addendum inz. doorstart noodopvang AMV’ers op nieuwe locatie in 
Helmond  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de volgende communicatieve stukken aangaande de 

doorstart AMV: de raadsinformatiebrief, het communicatieplan, de bewonersbrief 
en het persbericht en deze op 13 juli 2022 te verzenden; 

 
2. In te stemmen met het definitieve addendum behorende bij, de reeds op 21 
februari 2022 door de gemeente Helmond en het COA ondertekende, 
gezamenlijke bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken; 

 
3. Het definitieve addendum na vaststelling te ondertekenen. 

 
Besluit: Met inbegrip van enkele redactionele (taalkundige) aanpassingen, besluit het college conform 

het voorstel. 

 
10. vL | 51085202 - Beantwoording raadsvragen 21 PvdA en 23 VVD: Horeca Cacaofabriek 

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

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Met inbegrip van een redactionele aanpassing, stemt het college in met het voorstel.  

 
11. vL | 50985957 - Raadsinformatiebrief: Rapportage informatie- en archiefbeheer 2022 

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

de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. Do | 50994334 - Raadsinformatiebrief: Jaarverslag leerplicht en voortijdig schoolverlaten 2020-2021 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze samen met het 

jaarverslag doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. dK | 51046386 - Raadsinformatiebrief: Gevolgen Meicirculaire 2022 

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

de gemeenteraad. 

 
Besluit: Met inbegrip van een redactionele aanpassing, stemt het college in met het voorstel. 

 
14. Do | 51102302 - Raadsinformatiebrief: Aangekondigd faillissement Jeugdhulp Xtra  

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

de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. dV | 51097335 - Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 8 juli 2022 inzake raadsinformatiebrief 

werkwijze kostendelersnorm 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 8 juli 2022, inhoudende 

het verzenden van de raadsinformatiebrief over de kostendelersnorm. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

16. Bo | 50958089 - Bekrachtigen paraafbesluit d.d. 11 juli 2022 inzake raadsinformatiebrief OV behoefte 
Helmond  

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 11 juli 2022 inhoudende het 

verzenden van de raadsinformatiebrief over de OV behoefte in Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. vdW | 51091380 - Antwoordbrief inz. woonopgavebod 2023 door Trudo 

 
Voorstel 1. In te stemmen met antwoordbrief en deze te verzenden aan Trudo. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
18. vdW | 50416089 - Didam-arrest: Publicatie inz. verkoop grond clusters 13, 14 en 15 Hazenwinkel 

Brandevoort 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat Ontwikkelingscombinatie Cedrus - Adriaans 

Brandevoort V.O.F. wordt aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor het 
aangaan van de koopovereenkomst voor de verkoop van het perceel grond, 
gelegen aan/nabij de Batehoek, Hilwardhoek, Ermgardhoek, Coderthoek, 
Daamhoek en Engelbrechthoek in het stadsdeel Brandevoort (Hazenwinkel) te 
Helmond, ter grootte van ongeveer 1 ha 54 a en 22 ca (15422 m2), kadastraal 
bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 8112 (gedeeltelijk), gearceerd 
aangegeven op bijgaande tekening; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
19. vdW | 50951325 - Vaststellen bestemmingsplan 't Hout - Aquamarijnstraat 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het bestemmingsplan ''t Hout - Aquamarijnstraat'; 

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

 
3. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan ''t Hout - 
Aquamarijnstraat' ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand 
conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
20. Bo | 51083200 - Definitieve aanpak PFAS-verontreiniging moestuincomplex Sluisdijk 

 
Voorstel 1. Voor start groeiseizoen 2023 een leeflaag aan te brengen op moestuinen aan 

de Sluisdijk; 

 
2. De Stichting 1e Helmondse Volkstuinen Complex en samen met hen ook de 
tuinders (die de tuinen van de stichting huren) te betrekken bij het opstellen van 
het bodemsaneringsplan en daarbij te borgen dat schade wordt vergoed, 
tuinhuisjes waar mogelijk worden teruggeplaatst dan wel vervangen en tuinders 
met fysieke beperkingen praktische ondersteuning krijgen bij het opnieuw 
inrichten van hun tuinen; 

 
3. Daartoe de antwoordbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

21. dV | 51094579 - Deelname project 'Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen' en 
samenwerkingsovereenkomst met Divosa inzake programma 'Schouders Eronder' 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de deelname aan het project Nederlands Instituut voor 

Betalingsregelingen van het Nibud en de daaraan gekoppelde bijdrage van 
€7.000,- voor de ontwikkeling van de financiële ondersteuningstool 
www.betalingsregelingen.nl; 

 
2. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst met 
Divosa voor het programma ‘Schouders Eronder’ in het kader van een werkplaats 
waar Vroegsignalering en de woningcorporaties aan zullen deelnemen en dit te 
laten ondertekenen door de burgemeester; 

 
3. Dit te dekken uit het budget schulddienstverlening / specifieke kosten. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
22. Do | 51077028 - Uitbreiding van de Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst ‘Jeugdhulp 

en Veilig Thuis’ voor de regionale inkoop van jeugdhulp 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het toevoegen van de ‘Coördinatiefunctie Crisishulp’ aan 

de DVO21 (bijlage 1); 

 
2. De financiering van de ‘Coördinatiefunctie Crisishulp’ (bijlage 2) en de 
beschikbaarheidsfinanciering ‘Crisishulp Verblijf’ (bijlage 3) te laten lopen conform 
de verdeelsleutel van de DVO21, waarbij het voor de gemeente Helmond een 
bedrag van €60.223 betreft; 

 
3. In te stemmen met het ophogen van de begroting voor de 
uitvoeringskosten DVO21 (o.a. contract beheer en contractmanagement), 
waarbij het voor de gemeente Helmond om een verhoging van €886 gaat 
(bijlage 4); 

 
4. De financiering voor de ‘Coördinatiefunctie Crisishulp’, 
beschikbaarheidsfinanciering ‘Crisishulp Verblijf’ en de uitvoeringskosten DVO21 
te dekken uit programma 4: Jeugd; 

 
5. De mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Eindhoven aan te vullen met de ‘Coördinatiefunctie Crisishulp’, 
conform bijgevoegd concept gemeenteblad (bijlage 5). 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


