
 
 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 30-08-2022 
Aanvang 09:00 
Locatie B&W kamer 
Voorzitter:         Loco-burgemeester mevr. C.J.M. Dortmans 
Secretaris:       Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 
Aanwezig:         Wethouders 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 en uitvoerend collegesecretaris M.F.M.A.M. Lier 
Afwezig  Burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel en strategisch-

communicatieadviseur F.R. Beck 
 

 
 

OPENBARE AGENDA 
 
 

1. Openbare besluitenlijst van 19 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 uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. 

 
3. Do | 51101896 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 2 augustus 2022: Beantwoording raadsvragen 25 HH 

inzake Echte volkswijk Helmond-West 
 

Voorstel 1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 2 augustus 2022 inhoudende 
het verzenden van de beantwoording van de raadsvragen van Helder Helmond 
m.b.t. berichtgeving omtrent risicojeugd en deze doorgeleiden naar de 
gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. vD | 50966217 - Beantwoording raadsvragen 31 HH en 39 50PLUS: MFSA en voortgang SBC De Braak  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van Helder Helmond 

(31) en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
 

2. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van 50PLUS (39) en 
deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 
5. Bm | 51119310 - Beantwoording raadsvragen 32 MH: Incident bij Kasteeltuinconcert (needle spiking) 

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

naar de gemeenteraad 
 

Besluit: Conform voorstel. 
 

6. dV | 51073069 - Raadsinformatiebrief: Motie Brandveiligheid gemeentelijke parkeergarages 
 

Voorstel 1. In te stemmen met de gewijzigde raadsinformatiebrief over de motie van de 
fractie Groen Links, die op 9 november 2021 door de gemeenteraad is aangenomen 
en die het college opdraagt een inventarisatie te maken over de staat van 
brandveiligheid van gemeentelijke parkeergarages in Helmond, gerelateerd aan het 
stallen en opladen van elektrische auto's; 

 
2. Deze raadsinformatiebrief door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


