
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 13-09-2022 

Aanvang 09:00 

Locatie Collegekamer 

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 6 september 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. Uitnodigingen 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

 
Besluit: Het college bespreekt de uitnodigingenlijst en deze wordt geactualiseerd. 

 
3. vL | 50982564 - Voorgenomen besluit oprichting concern Het Speelhuis-De Cacaofabriek en 

wensen- en bedenkingenprocedure gemeenteraad 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het voorgenomen besluit ten aanzien van de 

(governance) structuur voor het concern van Het Speelhuis en De 
Cacaofabriek middels: 
a. de oprichting van Stichting Het Speelhuis door de Gemeente Helmond met 
in achtneming van het bepaalde onder letter d; 
b. het laten oprichten van een overkoepelende bestuurstichting, genaamd 
‘Cultuur Compagnie Helmond’ door Stichting Het Speelhuis en Stichting de 
Nederlandsche Cacaofabriek; 
c. het werven van bestuurders voor de overkoepelende bestuurstichting 
Cultuur Compagnie Helmond op basis van de opgestelde profielschets; 
d. het onderbrengen van de horeca activiteiten van Het Speelhuis bij de al 
bestaande Horeca BV van stichting De Nederlandsche Cacaofabriek; 
e. de aandelen Horeca BV van stichting De Nederlandsche Cacaofabriek over 
te dragen aan de bestuurstichting Cultuur Compagnie Helmond. 

 
2. De kosten van het oprichten van de stichtingen, zoals beschreven in beslispunt 
1, te dekken uit het projectbudget verzelfstandiging van Het Speelhuis; 

 
3. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel betreffende de oprichting 
en inrichting van het nieuwe concern waarin het Speelhuis en de Cacaofabriek 
samengaan is uitgewerkt, en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad in het 
kader van een wensen en bedenkingenprocedure. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 
 

4. vD | 51173981 - Beantwoording raadsvragen 29 MH: Zwemvaardigheid in Helmond 

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

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
5. Bm | 51163413 - Beantwoording raadsvragen 33 GL: Bereikbaarheid handhaving 

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

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. vdW | 51169847 - Beantwoording raadsvragen 36 FvD: Omgevingswet 

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

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
7. Bo | 51173580 - Voortzetting sanering Mierloseweg 14 

 
Voorstel 1. Een huurovereenkomst met de eigenaar van de Mierloseweg 14 aan te gaan, 

ten einde de sanering ter plaatse te kunnen voltooien'; 

 
2. De verdere afhandeling te mandateren aan de teammanager 
Ondernemen & Ontwikkelen; 

 
3. De aanvullende kosten (geschat op €52.000) te dekken uit 
het Uitvoeringprogramma Bodemsanering. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. dV | 51174106 - Wijzigingsbesluit eenmalige energietoeslag Helmond 2022 

 
Voorstel 1. Het wijzigingsbesluit eenmalige energietoeslag Helmond 2022 vast te stellen; 

 
2. Dit op de gebruikelijke wijze te publiceren. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. dK | 51126337 - Subsidievaststelling Senzer: Perspectief op Werk (PoW) 

 
Voorstel 1. De subsidie aan Senzer 'Subsidieverlening Senzer i.h.k.v. PoW' verlaagd vast 

te stellen op een bedrag van €438.338 conform bijgevoegd concept besluit 
(bijlage 1); 

 
2. Het door de lagere vaststelling het te veel betaalde voorschot van in totaal 
€94.752 terug te vorderen; 

 
3. De subsidie aan Senzer 'Subsidie communicatie PoW' verlaagd vast te stellen 
op een bedrag van €8.750 conform bijgevoegd concept besluit (bijlage 2); 

 
4. Het door de lagere vaststelling het te veel betaalde voorschot van in totaal 
€7.250 terug te vorderen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


