
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 18-10-2022 

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 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 

Afwezig  Wethouder mevr. C.J.M. Dortmans (11.00-12.00 uur) 

 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 10 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. Bo | 51212731 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 11 oktober 2022 inz. raadsinformatiebrief over F-35 

vluchten vanaf vliegbasis De Peel 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 11 oktober 2022 inhoudende 

het in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de 
gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. vdW | 51207364 - Didam-arrest: publicatie inzake grondverkoop Bakelsedijk, Fokkerlaan en 

Lindberghplein  
 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat de Stichting Woonpartners wordt aangemerkt als 

enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het perceel grond, kadastraal 
bekend als gemeente Helmond, sectie C, nummer 9652 (gedeeltelijk) groot circa 
815 m2 en gelegen aan de Bakelsedijk, Fokkerlaan en het Lindberghplein te 
Helmond; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde publicatietekst. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 
  



 

 

5. Bo | 51140547 - Beantwoording raadsvragen 38 HH: Aanvullende vervolgvragen inzake PFAS en GenX 
verontreiniging 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. dK | 51188986 - Beantwoording raadsvragen 42 FvD: Sensoren in de gemeente Helmond 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vdW | 51205516 - Raadsbeantwoordingsbrief: Jongere Garde Stiphout 

 
Voorstel 1. In te stemmen de antwoordbrief namens de gemeenteraad aan de Jongere 

Garde Stiphout en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad voor vaststelling en 
verzending. 

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

 
8. dK | 51204415 - Raadsinformatiebrief: Gevolgen Septembercirculaire 2022 

 
Voorstel 1. Het vaststellen van de raadsinformatiebrief over de gevolgen van de 

septembercirculaire 2022 en deze verzenden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vL | 51197387 - Raadsinformatiebrief: Vertrek directeur en strategisch traject GR Blink 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. vdW | 51209434 - Raadsinformatiebrief en nieuwsbrief Hoogspanningslijnen Brandevoort oktober 2022  

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

gemeenteraad; 

 
2. In te stemmen met de Nieuwsbrief hoogspanningslijnen Brandevoort oktober 
2022 en deze te verzenden aan de wijkraad Brandevoort en de betrokken inwoners. 

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

 
11. vL | 51179041 - Raadsinformatiebrief en locatiekeuze definitief evenemententerrein Berkendonk  

 
Voorstel 1. De zuidzijde van Berkendonk aan te wijzen als definitief te realiseren 

evenemententerrein; 

 
2. In te stemmen met het voorgestelde participatietraject; 

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

 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de noodzijde wordt 

geschrapt als evenementenlocatie nu de zuidzijde definitief daartoe wordt aangewezen. 
 

 



 

 

12. vL | 51187009 - Raadsinformatiebrief en aanpassen planning en keuzes invoering GFT+E bij 
verzamelvoorzieningen 

 
Voorstel 1. De plaatsing van de GFT+E verzamelcontainers uit te stellen tot 2023 bij die 

locaties met verzamelvoorzieningen waar nog geen GFT+E inzameling is; 

 
2. Bij de uitrol in fase 2a, 2b en 2c een GFT+E afvalbakje voor etensresten uit te 
delen aan alle huishoudens; 

 
3. Bij de uitrol in fase 2a, 2b en 2c geen BIO-zakjes uit te delen aan de gebruikers; 

 
4. De verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de GFT+E 
verzamelcontainers bij de gebruikers neer te leggen; 

 
5. De bijgevoegde afkeurprocedure van vervuilde verzamelcontainers vast te 

stellen; 

 
6. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en deze doorgeleiden naar de 
gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. vdW | 51188884 - Antwoordbrieven aan mevrouw W. Hegeman en de heer J. Blüm inz. herontwikkeling 

voormalig terrein De Greef 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de beantwoording van de brieven aan mevrouw W. Hegeman 

en meneer J. Blüm en daartoe de brieven te verzenden (incl. een afschrift aan de 
gemeenteraad). 

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

 
14. vdW | 51212693 - Omgevingswet: Delegatiebesluit omgevingsplan en bevoegdheid 

voorbereidingsbesluit 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het commissievoorstel voor behandeling in de 

Opiniecommissie Omgeving van 15 november 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. dV | 51215058 - Actiethema's Visie Stationskwartier 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de vijf voorlopige actiethema's voor de verdere uitwerking van 

de visie op het stationskwartier en deze doorgeleiden naar de opiniecommissie van 
15 november 2022: 
a. de nieuwe Helmondse mix; 
b. het recht van de traagste; 
c. het groenste stationskwartier van NL; 
d. de verbindende tussenruimte; 
e. je voelt je thuis. 

 
2. In te stemmen met de presentatie en deze eveneens doorgeleiden naar de 
opiniecommissie. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. vD | 50966217 - Informerende raadsbijeenkomst Campus De Braak op 20 oktober 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de opzet en de te presenteren informatie voor de 

informatiebijeenkomst op 20 oktober 2022 over Campus De Braak voor de 
gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 



 

 

17. dK | 51212775 - SGE Samenwerkingsagenda 2022-2026 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het vierde concept van de SGE Samenwerkingsagenda 2022-

2026; 

 
2. Te besluiten tot de vrijgave van de vierde concept-Samenwerkingsagenda door 
het SGE Bestuurlijk platform op 21 oktober, ter consultatie aan de negen 
gemeenteraden; 

 
3. In te stemmen met de doorgeleiding van het commissievoorstel hierover naar de 
Opiniecommissie Omgeving van 15 november. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
18. dK | 51216984 - Detailhandelsbeleid 2023-2030/35 

 
Voorstel 1. Het Detailhandelsbeleid Helmond 2023-2030/35 - Kloppend stadshart - Vitale 

wijkcentra en bijlagenrapport beide als concept vast te stellen voor bespreking in de 
Opiniecommissie van 15 november 2022; 

 
2. De powerpointpresentatie Detailhandelsbeleid Helmond 2023-2030/35 vast te 
stellen voor presentatie in de Opiniecommissie van 15 november 2022. 

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

 
19. dV | 51204917 - Evaluatie Schuldhulp en Heroriëntatie Ondernemers 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de ontvangst van het evaluatierapport Schuldhulp en 

Heroriëntatie van Ondernemers en bijbehorende conclusies en aanbevelingen; 

 
2. Opdracht te geven voor het regionaal voorbereiden van een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst met Senzer. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
20. vdW | 50245469 - Anterieure exploitatieovereenkomst OnsOostende 

 
Voorstel 1. Aangaan van een anterieure exploitatieovereenkomst met Stam + De Koning 

Bouw B.V. en Stichting Woonbedrijf SWS.Hvvl voor de realisatie van maximaal 192 
woningen in het plan OnsOostende, waarvan ca. 50% vrije sector 
koop-/huurappartementen en grondgebonden koop-/huurwoningen en ca. 50% 
sociale huurappartementen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
21. vD | 50817458 - Werkwijze gemeentelijke uitvoering Wet verplichte GGZ vanaf 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het voortzetten van de opdracht aan Lumens en GGZ Oost 

Brabant in het kader van de Wvggz door middel van het aangaan van een nieuwe 
overeenkomst met een termijn van vier jaar; 

 
2. In te stemmen om deze overeenkomsten van opdracht mede namens de vijf 
Peelgemeenten aan te gaan; 

 
3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden 
naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

22. vL | 51197777 - Ontwikkelbudget verbouwing Kunsthal 

 
Voorstel 1. Te besluiten tot het beschikbaar stellen van €110.000 uit de Corona 

Impulsgelden Cultuur voor het uitwerken van de visie op de verbouwing van de 
Kunsthal in een voorlopig ontwerp en businessplan; 

 
2. Dit bedrag te onttrekken aan de reserve bij de 1e Berap 2023. 

 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. Evenwel wordt nadrukkelijk meegegeven dat de 

uitwerking van de visie in een voorlopig ontwerp en een businessplan niet per definitie leidt tot 
de daadwerkelijke implementatie daarvan. Het college wenst na de uitwerking het 
besluitvormingsproces over het al dan niet verbouwen van de Kunsthal, te doorlopen. 
 

 


