
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 19-07-2022 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter:         Burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel 

Secretaris:       Loco-secretaris D.D.J. de Vries 

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 en uitvoerend collegesecretaris 

M.F.M.A.M. Lier 

Afwezig:  Wethouder H.M.J.M. van Dijk, gemeentesecretaris H.J. de Ruiter en strategisch-
communicatieadviseur F.R. Beck 

 

 
OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 12 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. 

 
4. vdW | 50782276 - Vrijgave tervisielegging ontwerp bestemmingsplan Hoogeind - Geluidzone 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Hoogeind – Geluidzone; 

 
2. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
3. vdW | 50757531 - Didam-arrest: Publicatie inzake verkoop perceel ’t Lobke Helmond 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat Fintheim Vastgoed Helmond B.V. wordt 

aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van de percelen 
grond, kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie C, nummers 9832 en 
11584 (gedeeltelijk), groot circa 5.529 m2 en gelegen aan de Nemerlaerhof te 
Helmond; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 

 
  



 
 

 

5. vdW | 50943114 - Didam-arrest: Publicatie inzake grondruil Kranenbroek Helmond 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat de heer A.J.P. Meulendijks kan worden 

aangemerkt als de enige serieuze gegadigde voor het aangaan van een 
overeenkomst, inhoudende een grondruil, waarbij de gemeente in ruil afstaat de 
percelen grond, gelegen in het plangebied Brainport Smart District (BSD) te 
Helmond, kadastraal bekend als gemeente Helmond sectie U nummers 2299 en 
6667 (beide gedeeltelijk), tezamen groot ca. 642 m², en de heer A.J.P. Meulendijks 
in ruil afstaat aan de gemeente het perceel grond kadastraal bekend als gemeente 
Helmond sectie U nummer 6659 (gedeeltelijk) groot ca. 642 m²; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van de concept-bekendmaking. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. vdW | 50731681 - Didam-arrest: Publicatie inzake verkoop perceel Van Meelstraat 1a en Wethouder van 

Wellaan 102 Helmond-Oost 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat Peelstaete Vastgoed en Ontwikkeling B.V. 

wordt aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van de 
percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie C, nummer 
11594, groot circa 630m2 en gelegen aan de Van Meelstraat 1a en Wethouder 
van Wellaan 102 te Helmond; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde publicatietekst 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vdW | 50552961 - Didam-arrest: Publicatie inzake (her)ontwikkeling Marktkwartier 

 
Voorstel 1. In het gemeenteblad publiceren dat de gemeente voornemens is een 

intentieovereenkomst aan te gaan met BPD Ontwikkeling B.V., Van Wijnen 
Projectontwikkeling Zuid B.V. (dan wel een nader door deze twee partijen op te 
richten joint venture) en Stichting Woonpartners voor de ontwikkeling van het 
Marktkwartier in Helmond en dat in deze intentieovereenkomst is opgenomen, dat 
als partijen na afronding van de onderzoeken besluiten om de samenwerking voort 
te zetten, de gemeente de volgende vier percelen grond in Helmond, kadastraal 
bekend als Helmond I 3197, 2.866 m², aan de Watermolenwal 15-15a, Helmond I 
2155, 2.341 m², aan de Marktstraat 1/Watermolenwal 16, Helmond I 945, 78 m², 
aan de Marktstraat 5-7 en Helmond I 941, 249 m², ook aan de Marktstraat 5-7, zal 
verkopen en leveren aan een of meer van voornoemde partijen; 

 
2. Concluderen dat de drie hiervoor genoemde partijen o.b.v. de hierna vermelde 
redenen redelijkerwijs als enige serieuze gegadigden in aanmerking komen voor de 
aankoop van voornoemde percelen grond. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
8. Do | 51097892 - Subsidievaststelling: Senzer inz. taalcoaching en cultuurspecialisten 2021 

 
Voorstel 1. De subsidie voor taalcoaching en cultuurspecialisten die Senzer in 2021 

heeft ontvangen op basis van de verantwoording lager vast te stellen; 

 
2. Het onverschuldigd betaalde deel van het voorschot ad. €8.697,97 op basis 
van bijgevoegde beschikking terug te vorderen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 
 

 

9. dK | 50950932 - Subsidievaststelling- en verlening: Stichting Food Tech Brainport 2019 t/m 2022 

 
Voorstel 1. De exploitatiesubsidie van 2021 conform verlening vast te stellen op 

€250.000, conform bijgaande beschikking; 

 
2. De investeringssubsidie van 2019 lager vast te stellen op €482.729, 
onder voorbehoud van de realisatie van de private cofinanciering binnen de 
hiervoor afgesproken periode van 10 jaar, conform bijgaande beschikking; 

 
3. Het onverschuldigde betaalde deel van het uitgekeerde voorschot met 
betrekking tot de investeringssubsidie over 2019 van €17.271 terug te vorderen; 

 
4. De subsidie in het kader van de Food Tech onderwijssamenwerking over de 
verlengde) periode september 2019 tot en met februari 2022 conform verlening 
vast te stellen op €107.370, conform bijgaande beschikking; 

 
5. Conform verzoek van stichting Food Tech Brainport van 21 december 2021, 
een exploitatiesubsidie 2022 van maximaal €150.000 te verlenen, conform 
bijgaande beschikking en dit hele bedrag uit te betalen als voorschot; 

 
6. Deze exploitatiesubsidie te dekken uit de hiervoor reeds beschikbaar 
gestelde middelen in de Programmabegroting 2022, programma Economie; 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. Do | 51062473 - Subsidievaststelling: Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2021 

 
Voorstel 1. De volgende subsidies in kader van de uitvoering WEB in 2021 conform vast 

te stellen: 
a. LEVgroep: €153.023; 
b. Onis Welzijn: €31.047; 
c. ROC ter AA: €13.600; 

 
2. De volgende subsidies in kader van de uitvoering WEB in 2021 lager vast 
te stellen: 
a. Bibliotheken (met als penvoerder bibliotheek Helmond-Peel): €41.707,50 
(totaal terugvordering €29.379,50); 
b. Senzer: €82.580 (totaal terugvordering €5.170); 
c. Bibliotheek de Lage Beemden: €16.925,20; 

 
3. Volgens het vaststellingsbesluiten de bedragen terug te vorderen bij 
Bibliotheek Helmond-Peel en Senzer, zodat deze weer beschikbaar zijn voor 
uitvoering WEB in 2022; 

 
4. Het vastgestelde bedrag uit te keren aan Bibliotheek de Lage Beemden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. Bo | 51103840 - Subsidievaststelling en -verlening: TNO inz. project 'Fabulos AI' 

 
Voorstel 1. De op 2 februari 2021 aan TNO verleende subsidie voor het project Fabulos 

AI conform verlening vast te stellen op €250.000; 

 
2. Het resterende bedrag van €125.000 uit te betalen aan TNO; 

 
3. Deze beslissing aan TNO kenbaar te maken middels het verzenden van 
de beschikkingsbrief. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 
 

 

12. Bo | 50243144 - Subsidievaststelling 2021 en aanvullende subsidieverlening 2022: Stichting 
Brainport Smart District 

 
Voorstel 1. Stichting Brainport Smart District voor 2022 een aanvullende subsidie van 

€200.000 toe te kennen en volledig als voorschot uit te betalen; 

 
2. De subsidiebeschikking van 15 maart 2022 hiertoe te wijzigen middels 
bijgaande concept wijzigingsbeschikking; 

 
3a. Deze aanvullende subsidie in 2022 te dekken uit de daarvoor extra 
beschikbaar te stellen middelen van €150.000 via de 2e Berap 2022; 

 
3b. In begrotingsjaar 2024 de subsidie met een vergelijkbaar bedrag (€150.000) te 
verlagen en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026; 

 
4. Vooruitlopend op de nog te ontvangen subsidie aanvraag voor het jaar 2023, 
een bedrag €100.000 van 2024 naar 2023 in de gemeentelijke begroting te 
verschuiven om voor 2023 voldoende financiële middelen beschikbaar te 
hebben; 

 
5. De verleende exploitatiesubsidie 2021 conform verlening vast te stellen op 
€660.000, conform bijgaande beschikking. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
13. Do | 51083153 - Subsidieverlening: VSO De Hilt inz. ventilatie in scholen (SUVIS) 

 
Voorstel 1. Een subsidie van €150.000 te verlenen aan de Aloysiusstichting voor 

verbetering van het binnenklimaat van (V)SO de Hilt in Helmond; 

 
2. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
14. vdW | 50243169 - Samenwerkingsovereenkomst en grondverkoop aan Stichting Woonpartners inz. 

realisatie van 35 sociale huurwoningen en bergingen in De Waart 

 
Voorstel Betreffende grondverkoop sociale huurwoningen: 

1. Drie percelen bouwrijpe grond aan de Torenstraat 36a te Helmond in de wijk 
De Waart, kadastraal bekend als Helmond I 2346, Helmond I 2539 (ged.) en 
Helmond I 2706 (ged.), samen ca. 2.234 m2, verkopen en leveren aan St. 
Woonpartners voor de realisatie van 35 niet-grondgebonden sociale 
huurwoningen; 

 
2. St. Woonpartners aanmerken als enige serieuze gegadigde voor de aankoop 
van deze percelen; 3. Aangaan van de bijgevoegde koopovereenkomst met St. 
Woonpartners. 

 
Betreffende grondverkoop bergingen: 
1. Twee percelen grond gelegen aan/nabij De Waart te Helmond, ter grootte van 
ca. 86 m2, kadastraal bekend als Helmond I 2706 (ged.) en E 3105 (ged.) 
verkopen en leveren aan St. Woonpartners voor de uitbreiding van bergingen bij 
sociale huurwoningen; 

 
2. St. Woonpartners aanmerken als enige serieuze gegadigde voor de aankoop 
van deze percelen; 3. Aangaan van de bijgevoegde koopovereenkomst met St. 
Woonpartners. 

 
Betreffende samenwerkingsovereenkomst: 
1. Samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Woonpartners t.b.v. 
de (her)ontwikkeling van de wijk De Waart. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 
 

 

15. Do | 50488734 - Compensatie herstelkosten constructiefouten Antoon van Dijkschool 

 
Voorstel 1. De aanvraag herstelkosten en gevolgschade door constructiefouten Antoon 

van Dijkschool toe te kennen tot een bedrag van €183.408; 

 
2. Hiervoor middelen beschikbaar te stellen via de 2e Berap voor het 
programma 4 bij hoofdproduct 410 Onderwijshuisvesting; 

 
3. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. dV | 1107506 - Aanvullende energietoeslag lage inkomens 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het uiterlijk in de maand augustus betalen van de 

aanvullende landelijke energietoeslag ter hoogte van €500 voor inwoners die al 
eerder een uitbetaling van €800 ontvingen; 

 
2. Besluiten om met ingang van heden €1300 te betalen aan inwoners die 
aanspraak kunnen maken op de landelijke energietoeslag maar deze nog niet 
hebben ontvangen; 

 
3. Hiervoor totaal €3.100.000 (ca. 6.200 huishoudens x €500) budget beschikbaar 
te stellen en dit te dekken uit de september / decembercirculaire 2022; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. Do | 51083186 - Klokurenvergoedingen bewegingsonderwijs 2022-2023 

 
Voorstel 1. Het Uitvoeringsbesluit bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs 

Helmond 2022 vast te stellen; 

 
2. In te stemmen met het maximale bedrag van €234.145 voor de 
klokurenvergoeding bewegingsonderwijs 2022–2023 en daartoe 
de beschikkingsbrieven te verzenden; 

 
3. Het bedrag te dekken uit de middelen uit Programma 4 Huisvesting Onderwijs. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
18. Do | 51094243 - Verlaging lumpsum 2022 systeemaanbieders jeugdhulp 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de verlaging van de lumpsum 2022; 

 
2. In te stemmen met het verdelen van de aanpassing van de lumpsum 2022 over 
de gemeenten op basis van ingezette zorg 2021 en solidariteit (scenario 4); 

 
3. In te stemmen met het verwerken van dit financiële voordeel bij de 2e Berap 
2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 

 
  



 
 

 

19. vL | 51073765 - Uitvoeringsbesluit en mantelzorgwaardering Helmond 2022 

 
Voorstel 1. Uitvoeringsbesluit mantelzorgwaardering Helmond 2022 vast te stellen; 

 
2. Het Uitvoeringsbesluit mantelzorgwaardering Helmond 2022 op de dag na 
bekendmaking in werking te laten treden en met terugwerkende kracht te 
verlenen tot 1 januari 2022; 

 
3. De kosten voor de waarderingsactie 2022, naar schatting €310.000, te dekken 
uit het budget mantelzorg. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
20. vL | 51043684 - Financiële ondersteuning voor transitiejaar Het Speelhuis en De Cacaofabriek 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de verwachte transitiekosten van De Cacaofabriek en 

Het Speelhuis en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €375.000 
aan De Cacaofabriek en Het Speelhuis, om toe te groeien naar het concern 
in 2023; 

 
2. Dit budget te dekken voor €300.000 uit de middelen in de 
programmabegroting 2022 voor de verzelfstandiging van het Speelhuis en voor 
€75.000 uit de reserve Speelhuis; 

 
3. In te stemmen met de garantstelling aan de Cacaofabriek dat de gemeente de 
eigen bijdrage aan het transitiebudget van de Cacaofabriek groot €75.000 voor 
haar rekening neemt indien de eerder definitief beschikte coronasteungelden 
teruggevorderd zouden worden; 

 
4. Deze middelen om praktische redenen beschikbaar te stellen middels een 
subsidie aan De Cacaofabriek en deze separaat te via de jaarrekening 
Cacaofabriek 2022 laten verantwoorden; 

 
5. Daartoe bijgevoegde beschikkingsbrief te verzenden; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
21. Bo | 51103726 - Beantwoording raadsvragen 20 GL en 26 VVD: Netwerkschaarste en 

energieproblematiek  

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

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
22. Bo | 51111857 - Beantwoording raadsvragen 27 VVD: Uitspraak Raad van State over mestverwerker 

Den Ouden 

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

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
23. dK | 51103361 - Raadsinformatiebrief: SGE Regioconferentie Actualisatie Samenwerkingsagenda 

2022-2026  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de rol van de raad in de 

SGE Samenwerkingsagenda 2022-2026 en deze doorgeleiden naar de 
gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 
 

 

 
24. Bm | 51103252 - Raadsinformatiebrief: Toelichting rapport 'Avondklokrellen: lokale dynamiek in een 

mondiale crisis' 

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

de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
25. vD | 51086522 - Antwoordbrief Adviesraad Sociaal Domein inz. visie op wonen, welzijn en zorg 

en vervolg procedure 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de concept beantwoording van de brief alsmede 

het uitnodigingen van de Advies Raad voor een bestuurlijk overleg; 

 
2. In te stemmen met de vervolg procedure, zoals omschreven in 
onderstaand advies. 

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

 
26. dV | 51103515 - Aanpassing dienstverleningsovereenkomst inz. verstrekken van leefgeld ontheemden 

Oekraïne door Senzer 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) Regeling opvang ontheemden Oekraïne; 

 
2. En deze overeenkomst te laten ondertekenen door de burgemeester. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
27. Bm | 51094174 - Advies Veiligheidsprioriteiten 2023-2026 inzake Masterplan Integrale Veiligheid 2023-

2026 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het advies veiligheidsprioriteiten 2023-2026; 

 
2. In te stemmen met presentatie ten behoeve van de Opiniecommissie; 

 
3. Dit alles middels het commissievoorstel door te geleiden naar de raad 
voor bespreking in de Opiniecommissie op 6 september 2022. 

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

 
28. Bm | 51076068 - Protocol Veilige Publieke Taak 2022 

 
Voorstel 1. Vaststellen van het protocol Veilige Publieke Taak 2022 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


