
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 06-09-2022 

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 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 30 augustus 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 | 51158616 - Uitkering rijksmiddelen SPUK-IJZ-tranche november en december 2021 en tranche 

januari 2022 voor Laco Helmond 
 
Voorstel 1. In te stemmen met het aanvragen van de Rijksregeling 'specifieke uitkering 

ijsbanen en zwembaden' (SPUK-IJZ); 

 
2. In te stemmen met conceptbrief (toezegging steun) richting Laco Helmond; 

 
3. Indien de steun ontvangen wordt, deze toe te kennen aan Laco Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dK | 51141169 - Aanwijzings- en aanstellingsbesluit Belastingambtenaren Helmond 2022 

 
Voorstel 1. Het aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingambtenaren Helmond 2022 

vaststellen overeenkomstig bijgaand concept-besluit; 

 
2. De regeling als genoemd onder 1 op de gebruikelijke wijze bekendmaken en 
plaatsen op www.overheid.nl. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  

http://www.overheid.nl/


 

 

5. Bo | 51140184 - Toestemmingsverzoek gebruikmaking BRP-gegevens in onderzoek naar OV-behoefte 

 
Voorstel 1. Toestemming te geven voor het verstrekken van de gegevens uit het BRP voor 

het aanschrijven van inwoners van Helmond in het kader van een uit te voeren 
steekproef voor het peilen van de OV-behoefte. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. Bo | 51154883 - Geluidkaarten en e-herkenning 

 
Voorstel 1. De Environmental Noise Directive (END) geluidbelastingkaarten (Richtlijn 

Omgevingslawaai) en de bijbehorende tabellen met aantal woningen per 
geluidbelastingklasse, vast te stellen; 

 
2. De kaarten en tabellen ter inzage te leggen op locatie en digitaal in laten zien via 
de website van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en 
www.helmond.nl/geluid; 

 
3. De ter inzage legging te publiceren via Weekblad de Loop, de gemeentelijke 
website en de website van officiëlebekendmakingen.nl; 

 
4. In te stemmen met de aanlevering van de geluidbelastingkaarten en tabellen via 
de ODZOB aan de centrale voorzieningen geluidgegevens (cvgg) middels een 
ketenmandatering en e-herkenning; 

 
5. In te stemmen met een nieuw extern mandaat ten behoeve van de ODZOB 
overeenkomstig bijgaand wijzigingsbesluit (Besluit tot twaalfde wijziging van de 
Algemene mandaatregeling Helmond 2017) en dit na vaststelling op de 
gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. Bm | 51165783 - Voortzetting convenant ‘Voorkomen drugscriminaliteit op bedrijventerrein Hoogeind’ 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het addendum op het convenant ‘Pilot voorkomen 

drugscriminaliteit bedrijventerrein Hoogeind’; 

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

 
3. In te stemmen met het persbericht en deze gezamenlijk te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. dK | 50997978 - Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2021 

 
Voorstel 1. Verantwoording Informatieveiligheid en privacy af te leggen aan de raad door 

middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief en rapportage behorende bij de 
raadsinformatiebrief; 

 
2. Audit rapportage Wet Politiegegevens (WPG) in de eerste week van december 
toe te sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens; 

 
3. De Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen als FG voor de 
uitvoering van de Wpg. 

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

 
  

http://www.helmond.nl/geluid%3B


 

 

9. vD | 51133911 - Raadsinformatiebrief: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 

 
Voorstel 1. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 vast te stellen; 

 
2. In te stemmen met het aanleveren van de uitkomsten van het onderzoek aan het 
ministerie van VWS; 

 
3. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief over de uitkomsten te informeren. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. vdW | 51164677 - Antwoordbrief aan de familie Van Kuijen-Westerhout inz. verplaatsing toestel 

Verhalenspeeltuin in het Burgemeester Geukerspark 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen brief aan de familie Van 

Kuijen-Westerhout. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. vL | 51152609 - Beantwoording raadsvragen 30 VVD: Vervolgvragen Cacaofabriek 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  

 
 


