
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 19-09-2022 

Aanvang 14:00 

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, 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, strategisch-

communicatieadviseur F.R. Beck en uitvoerend collegesecretaris M.F.M.A.M. Lier 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
1. Openbare besluitenlijst van 13 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. Uitnodigingenlijst 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

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

 
3. Bm | 51173928 - Verrekenen neveninkomsten collegeleden over 2021 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de adviezen per individueel collegelid in het kader van de 

verrekenplicht neveninkomsten van collegeleden voor 2021. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dK | 51169402 - Europese aanbestedingsprocedure verwerven nieuwe accountant voor 2023 e.v. 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en deze doorgeleiden naar 

het Audit Comité en de gemeenteraad t.b.v. de aanbestedingsprocedure voor de 
externe accountant. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. Bo | 51173523 - Beantwoording raadsvragen 24 GL: Veiligheid en leefbaarheid rondom Patronaat 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

6. Bm | 51180821 - Beantwoording raadsvragen 35 MH: WhatsApp buurtpreventie 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. dV | 51181858 - Beantwoording raadsvragen 37 CDA: Uitsluiting studenten van recht op energietoeslag  

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. Do | 51170619 - Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen realisatie Walhallab 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
9. Bo | 51155597 - Mandaatbesluit, volmacht en machtiging Provincie / SmartwayZ.NL voor inzet middelen 

B5-gemeenten en 13e wijziging mandaatregister 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het verzoek tot mandatering/volmacht/machtiging voor 

besluiten en handelingen met betrekking tot inzet middelen B5-gemeenten uit de 
Samenwerkingsovereenkomst Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit; 

 
2. Het mandaat, het volmacht en de machtiging SmartwayZ.NL voor inzet middelen 
B5-gemeenten hiertoe te ondertekenen en te retourneren; 

 
3. In te stemmen met de 13e wijziging van de Algemene mandaatregeling Helmond 
2017 (mandaatregister) overeenkomstig de tekst van bijgaand wijzigingsbesluit. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. vD | 51035713 - Actieplan VN-verdrag Handicap 2022-2023 

 
Voorstel 1. Het Actieplan VN-verdrag handicap Helmond 2022-2023 vast te stellen; 

 
2. Het advies van de Werkgroep VN-verdrag over te nemen om de vindbaarheid van 
minimavoorzieningen voor zowel inwoners als professionals te verbeteren; 

 
3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 

 
4. De kosten van het Actieplan VN-verdrag handicap Helmond 2022-2023 te laten 
dekken uit het structurele werkbudget van €50.000 zoals het in programma 3 is 
opgenomen. 

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

 
  



 

 

11. dV | 51180622 - Geactualiseerde GR Senzer 

 
Voorstel 1. In te stemmen met bijgevoegde geactualiseerde gemeenschappelijke regeling 

Senzer; 

 
2. De gemeenteraad toestemming te vragen voor het aangaan van een 
geactualiseerde gemeenschappelijke regeling met Senzer; 

 
3. De gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023 met Senzer aan te gaan, 
onder voorbehoud dat toestemming van de gemeenteraad voor het aangaan van 
een gemeenschappelijke regeling met Senzer wordt verkregen conform het bij dit 
besluit horende concept; 

 
4. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de geactualiseerde 
gemeenschappelijke regeling Senzer en deze door te geleiden naar de 
gemeenteraad ter vaststelling. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. vD | 51166762 - Woon Welzijn Zorg Visie 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de concept visie op Wonen, Welzijn en Zorg 2022; 

 
2. De presentatie door te geleiden en het concept te bespreken tijdens de 
opiniecommissie van 11 oktober 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. Bm | 51180721 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 

 
Voorstel 1. Het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 aan de 

gemeenteraad voor zienswijze voor te leggen en te adviseren geen zienswijze in te 
dienen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
14. dV | 51168684 - Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskredieten Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. dV | 51181769 - Gemeentelijke bijdrage aangaande CZ Collectieve aanvullende verzekering (CAV) 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage voor de drie 

verschillende aanvullende verzekeringen (Gemeenten Start, Gemeenten Extra en 
Gemeenten Extra Uitgebreid). 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


