
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 10-10-2022 

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, 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 4 oktober 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 | 51185326 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 4 oktober 2022 inz. raadsinformatiebrief uitspraak CRvB 

resultaatgericht indiceren huishoudelijke ondersteuning 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit d.d. 4 oktober 2022 inhoudende het 

verzenden van de raadsinformatiebrief over de uitspraak Centrale Raad van Beroep 
inzake resultaatgericht indiceren huishoudelijke ondersteuning en deze 
doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dV | 51209043 - Beantwoording raadsvragen 28 CDA: Begeleid wonen Dijksestraat 

 
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.  

 
5. Bo | 51208650 - Beantwoording raadsvragen 40 MH: Fietspaaltjes 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 
6. vdW | 51045210 – Didam-arrest: Publicatie verkoop overhoek Witte de Withstraat 8 en Bakelsedijk 190 

 
Voorstel 1. In stemmen met het aanwijzen van een serieuze gegadigde voor de verkoop van 

een overhoek aan de eigenaren van de Witte de Withstraat 8 en Bakelsedijk 190; 

 
2. In stemmen met het publiceren van het voornemen tot verkoop in het 
Gemeenteblad (Overheid.nl) in het kader van het Didam arrest. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vdW | 50889994 - Geactualiseerde Gebiedsvisie Stiphout 2022-2035 voor de Opiniecommissie van 15 

november 2022 

 
Voorstel 1. Voorlopig in te stemmen met de inhoud van de Gebiedsvisie Stiphout 2022-2035, 

met daarbij in het bijzonder de formulering aangaande de: 
a. aantasting van het dorpse karakter door hogere bebouwing; 
b. doorontwikkelen van toegankelijke en aantrekkelijke ontmoetingsplekken. 

 
2. In te stemmen met het commissievoorstel en dit doorgeleiden naar de 
gemeenteraad voor behandeling in de Opiniecommissie van 15 november 2022. 

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

 
8. vdW | 50730344 - Verjaring grond bij Weyerweg 1 

 
Voorstel 1. In stemmen met het ondertekenen van de verklaring van verjaring inzake grond 

aan de Weyerweg 1; 

 
2. In stemmen met het inschrijven van de verklaring van verjaring bij het Kadaster. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vD | 51132140 - Voorkeurslocatie Time-out & Verblijfsvoorziening voor inwoners met meervoudige 

complexe problematiek 

 
Voorstel 1. Rochadeweg-Veldbeemd (Varenschut) aan te wijzen als voorkeurslocatie voor 

een Time-out & Verblijfsvoorziening voor inwoners met meervoudige, complexe 
problematiek; 

 
2. De gemeenteraad op woensdag 12 oktober 2022 om 8.30 uur te informeren over 
deze keuze en het communicatietraject dat wordt gestart via de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 
 
3. De exploitant zal voldoende inspanningen leveren voor het faciliteren van de 
noodzakelijke mobiliteitsvoorzieningen. 

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

 
10. vL | 51181954 - Bestuurlijke reactie concept-beleidskader 'Levendig Brabant 2030' 

 
Voorstel 1. Sturen van een schriftelijke reactie namens het college aan de provincie Noord- 

Brabant op het concept-beleidskader 'Levendig Brabant 2030'. 

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

 
  



 

 

11. vL | 51197244 - Subsidieverlening evenementen per 2023 

 
Voorstel 1. Het subsidieplafond voor evenementen in 2023 vast te stellen op €501.670; 

 
2. Het in 2023 totaal beschikbare evenementensubsidiebudget (€501.670) als volgt 
te verdelen: 
a. voor basisevenementen maximaal €72.000; 
b. voor wijkevenementen maximaal €34.500; 
c. voor reguliere evenementen maximaal €395.170. 

 
3. Het in 2022 voor de basisevenementen beschikbare bedrag (€72.000) als volgt te 
verdelen: 
a. Buitencarnaval in Helmond Centrum: €18.000; 
b. Koningsdag in Helmond Centrum: €36.000; 
c. Sinterklaasintocht in Helmond Centrum: €18.000. 

 
4. De subsidieregeling evenementen Helmond 2022 in te trekken en gelijktijdig de 
Subsidieregeling evenementen Helmond 2023 vast te stellen; 

 
5. De per 2020 verleende meerjarige subsidies te verlengen tot en met 2024; 

 
6. Per 2023 geen evenementensubsidie meer te verlenen aan ‘goede-doelen- 
evenementen’; 
a. Hierop in 2023 een uitzondering te maken voor het Drakenbootfestival 
(overgangsjaar). 

 
7. In 2023 het voor evenementenondersteuning bedoelde bedrag van € 50.000 
nogmaals voor dit doel in te zetten en beschikbaar te stellen aan Team 
Vergunningen; 
a. dit bedrag hiertoe voor het jaar 2023 technisch te verwerken in de administratie; 
b. dit te verwerken in de 1e Berap van 2023. 

 
8. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden op 11 november 2022 (na 
vaststelling programmabegroting) richting de gemeenteraad. 

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

 
12. dK | 51203101 - Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2022-2023 en ondertekenen manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025 

 
Voorstel 1. Vaststellen van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2022-2023; 

 
2. In te stemmen met het ondertekenen van het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025, door portefeuillehouder De 
Kort; 

 
3. In te stemmen met het verstrekken van bijgevoegde raadsinformatiebrief na 
ondertekening van het Manifest op 24 november 2022. 

 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Active begeleiding en monitoring wordt van wezenlijk 

belang geacht. 

 
13. Do | 51192576 - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang 2023 

 
Voorstel 1. Het uurtarief voor VVE peuteropvang 2023 vast te stellen op het bedrag van 

€11,15; 

 
2. Het uurtarief voor de HBO-er voor 2023 vast te stellen op het bedrag van €44,15; 

 
3. De uitgaven van VVE peuteropvang 2023 te dekken uit de beschikbare middelen 
ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid; 

 
4. De 2e wijziging van de Subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse 
educatie Helmond 2022 vast te stellen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 


