
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 04-10-2022 

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, 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 27 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. Bo | 51196768 - Beantwoording raadsvragen 34 MH: Noordelijke verkeerslus 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Bm | 51203191 - Beantwoording raadsvragen 41 FvD: Artikel ED inzake crisisopvang en statushouders 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. Do | 51187623 - Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen jeugdbescherming oktober 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de ontwikkelingen 

binnen de jeugdbescherming via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

6. dV | 51197060 - Hoger beroepsprocedure BUIG-toekenning 2019-2021 en beroepsprocedure BUIG-
toekenning 2022 
 
Voorstel 1. Het instellen van beroep tegen de beslissing op bezwaar van 25 augustus 2022 

van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het 
toegekende budget voor de gebundelde uitkering Participatiewet (BUIG) over 2022; 

 
1. Bijgevoegd procesbesluit te nemen ten behoeve van alle verdere 
proceshandelingen die het college nuttig, raadzaam of nodig achten in deze 
beroepszaak, op te dragen aan de heer mr. M.J. Tunnissen van Nysingh 
Advocaten- Notarissen; 

 
2. De hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep voor de BUIG- 
toekenning 2019-2021 in te trekken; 

 
3. Bijgevoegd procesbesluit te nemen ten behoeve van de indiening en intrekking 
van het beroepsschrift door mr. M.J. Tunnissen van Nysingh Advocaten-Notarissen 
bij de Centrale Raad van Beroep inzake de BUIG-toekenning over 2019, 2020 en 
2021; 

 
4. Het Dagelijks bestuur van Senzer te vragen om zich te beraden op het 
communicatieve vervolg naar aanleiding van deze uitspraak. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. dK / dV | 51150435 - Subsidieverlening: Project 'Verbreding en verbetering aanpak van School naar 

Werk'  

 
Voorstel 1. Een subsidie te verlenen ter hoogte van in totaal €261.169 aan het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Helmond-Peelland, conform 
bijgevoegde beschikking, voor de uitvoering van de onderdelen 1 en 3 uit het 
bijgevoegde projectplan Verbreding & verbetering Aanpak van school naar werk; 

 
2. Een subsidie te verlenen ter hoogte van €164.446 aan Senzer, conform 
bijgevoegde beschikking, voor de uitvoering van onderdeel 2 zoals opgenomen in 
bijgevoegd projectplan Verbreding & verbetering Aanpak Van school naar werk; 

 
3. De subsidies te dekken uit het budget ten behoeve van het ESF uitvoeringsplan 
Duurzame en Inclusieve Arbeidsmarkt 2022-2023 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. dK / dV | 51066202 - Subsidieverlening: Project 'Psychische kwetsbaarheid en werk' 

 
Voorstel 1. Een subsidie te verlenen ter hoogte van €342.389 aan Senzer, conform 

bijgevoegde beschikking, voor de uitvoering van het project Psychische 
kwetsbaarheid 2022-2023; 

 
2. De subsidie te dekken uit het budget ten behoeve van het ESF uitvoeringsplan 
duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. dV | 51198611 - Subsidieverlening: Verbouwing Super Sociaal 

 
Voorstel 1. In te stemmen met eenmalige subsidieverlening van €60.553,85 incl. 21% btw 

voor verbouwing binnen Super Sociaal en daartoe de beschikkingsbrief te 
verzenden; 

 
2. Deze subsidie te dekken uit post Aanpak Armoede (programma 2 Werk en 
inkomen). 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 



 

 

10. vL | 51080344 - Subsidieverlening: EDAH-Museum en Draaiorgelmuseum 2022 

 
Voorstel 1. Een subsidie voor 2022 te verlenen van €117.102 aan Stichting Behoud Erfgoed 

EDAH; 

 
2. Een subsidie voor 2022 te verlenen van €58.550 aan Stichting Draaiorgels 
Helmond; 

 
3. €133.267 en €20.939 te dekken uit de post Huisvesting musea en €21.446 te 
dekken uit de posten Volkscultuur; 

 
4. De stichting Behoud Erfgoed EDAH ontheffing te verlenen van de verplichting uit 
de algemene subsidieverordening Helmond 2020 om een accountantsverklaring te 
overleggen i.h.k.v de verantwoording van de ontvangen subsidiebedragen; 

 
5. De concept beschikking voor de beide stichtingen vast te stellen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


