
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 01-11-2022 

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 18 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 | 50557956 - Bekrachtiging paraafbesluit d.d. 19 oktober 2022 inz. Voortgang Kadernota Sociaal 

Domein  

 
 Voorstel 1. Bekrachtigen van het genomen paraafbesluit van 19 oktober 2022 inhoudende 

het in te stemmen met bijgevoegde presentatie Voortgang Kadernota Sociaal 
Domein en deze doorgeleiden naar de Opiniecommissie van 15 november 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dV | 51188006 - Koopkrachtaanpak (deel 1): Maatregelenpakket koopkracht  

 
Voorstel 1. Het maatregelenpakket koopkracht vaststellen; 
 

2. De raadsinformatiebrief maatregelenpakket koopkracht aan de gemeenteraad 
verzenden op 2 november 2022 om 12.15 uur 

 
3. Vanwege de besteding van de eerste middelen in 2022, een verbeterd 
raadsvoorstel voor Programmabegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad 
voorleggen; 

 
4. De Adviesraad Sociaal Domein en de Lokale Cliëntenraad Participatiewet met 
bijgevoegde brief informeren over de gekozen aanpak. 

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

 

 



 

 

5. dV | 51188006 - Koopkrachtaanpak (deel 2): Maatregelen inwoners 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de uitwerking van de eenmalige energietoeslag voor inwoners 

met een inkomen van 130% tot 150% van het sociaal minimum; 

 
2. In te stemmen met de verdere uitwerking van een tijdelijke maatwerkregeling 
energiekosten vanaf 2023; 

 
3. In te stemmen met de voorgestelde uitvoeringsaanpak inclusief de wijze van 
toetsing. 

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

 
6. dV / dK | 51188006 - Koopkrachtaanpak (deel 3): Maatregelen ondernemers 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de inhoud en aanpak van het koopkrachtpakket ondernemers. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. dV | 51188006 - Koopkrachtaanpak (deel 4): Maatregelen maatschappelijke organisaties 

compensatieregeling energiekosten 

 
Voorstel 1. De compensatieregeling stijgende kosten energie voor maatschappelijke 

organisaties met een subsidierelatie vast te stellen; 

 
2. Mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager Sociaal Domein voor het nemen 
van de subsidiebesluiten, het verlenen van voorschotten en de besluiten tot 
definitieve vaststelling van de subsidies, alsook voor het ondertekenen van de 
besluiten conform de compensatieregeling. 

 
Besluit: Het college verzoekt de bepaling inzake het niet-beklemde eigen vermogen zodanig te wijzigen 

dat organisaties – om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming – afdoende moeten 
aantonen dat eventueel beschikbaar (gespaard) eigen vermogen niet ingezet kan worden voor 
het opvangen van de stijging van energiekosten. Voor het overige besluit het college conform 
het voorstel. 

 
8. dV / vdW | 51188006 - Koopkrachtaanpak (deel 5): Matiging verhoging huur gemeentelijk vastgoed 

 
Voorstel 1. De huren voor huurders van gemeentelijk vastgoed in afwijking van de contracten 

slechts met zes procent te verhogen; 

 
2. Huurders hierover zo snel mogelijk met bijgaande brief te informeren. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vD | 51196804 - Subsidieverlening: Versterking Lokale Netwerken Sociaal Domein 2023 

 
Voorstel 1. De subsidies van het vrijwilligersdeel met een totaal bedrag van €2.059.114 te 

verlenen; 

 
2. De subsidies van het professionele deel met een totaal bedrag van 
€14.831.139,81 te verlenen; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. Do | 51098187 - Subsidieverlening: LEVgroep inz. project preventieve aanpak jonge statushouders 

 
Voorstel 1. Op basis van bijgevoegde beschikking LEVgroep €86.768 subsidie te verlenen 

voor de preventieve aanpak van jonge statushouders; 



 

 

 
2. Deze subsidie beschikbaar te stellen vanuit het budget inburgering. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. dK | 51202308 - Subsidiewijziging: Senzer inz. project 'Vraag en aanbod verbonden' 

 
Voorstel 1. De subsidieperiode van het project 'Vraag en aanbod verbonden: toekomstig en 

inclusief werken in de zorg' uitgevoerd door Senzer met zeven maanden te 
verlengen tot en met juli 2023; 

 
2. Daartoe bijgevoegde beschikkingsbrief te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. Bo | 51233908 - Raadsinformatiebrief: Lancering Kierenjagers 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het persbericht en de raadsinformatiebrief en deze 

doorgeleiden naar de pers en de gemeenteraad. 

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

 
13. dK | 51230747 - Raadsinformatiebrief: Onderzoek Birch Automotive Campus 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze aan de gemeenteraad te 

verzenden; 

 
2. Het rapport vertrouwelijk met de andere grondeigenaren op de campus te delen; 

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

 
14. dK | 51211352 - Raadsinformatiebrief: Afhandeling motie 'Industriële Hub in het centrum' 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. vdW | 51203873 - Antwoordbrief aan de heer P. van den Broek inzake de vergunningen aan de Gerstdijk  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de antwoordbrief aan de heer P. van den Broek en deze te 

verzenden (incl. een afschrift aan de gemeenteraad). 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. Bo | 51228226 - Afwijkingsprocedure beantwoording raadsvragen VVD/HH/CDA/FvD: 

Opdrachtverstrekking impuls openbare ruimte 

 
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.  

 
17. Do | 51202905 - Beantwoording raadsvragen 47 HH: Gascontracten OMO scholengroep Helmond 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 
18. dV | 51215660 - Beantwoording raadsvragen 48 MH: Klachten inwoners Smalle Haven over Arcadehal 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
19. vdW | 51211912 - Beantwoording raadsvragen 50 HH/FvD: Leefbaarheid van sociale huurwoningen in 

Helmond  
 
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. 

 
20. vD | 51205681 - Opzet zichtbaarheid college in de wijken 

 
Voorstel 1. Voortzetten wijkspreekuren eenmaal per vier maanden in iedere wijk; 

 
2. In de huidige bestuursperiode één wijkbezoek per wijk organiseren; 

 
3. De (wijk)wethouder aan te laten sluiten bij (thema)bijeenkomsten, 
bewonersinitiatieven, activiteiten en gastlessen in de wijk; 

 
4. Via lokale (sociale)media de (wijk)wethouder ervaringen uit de wijk terug te 
koppelen. 

 
Besluit: Het college zal eenmaal per vier maanden de wijkbezoeken voortzetten in een tijdspanne van 

11.00 tot 14.00 uur. Voor het overige besluit het college conform het voorstel. 

 
21. vdW | 51204770 - Benoeming leden van de Adviescommissie Wonen 

 
Voorstel 1. Mevrouw M. Verhees en de heer J. Huisintveld per ingang van 1 november 2022 

te benoemen als leden van de Adviescommissie Wonen namens respectievelijk de 
Helmondse consumentenorganisatie Woon adviescommissie (W.A.C.) en de 
Huurdersbelangenvereniging (HBV) Compaen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
22. vdW | 51122613 - Didam-arrest: Publicatie verhuur grond aan JVDI de Fysioclub voor de plaatsing van 

tijdelijke units 
 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat JVDI de Fysioclub is aan te merken als enige 

serieuze gegadigde voor de verhuur van een perceel grond gelegen voor de gevel 
van de huidige door JVDI de Fysioclub gehuurde ruimte in het Helmond Sport 
Stadion; 

 
2. In te stemmen met bijgaande concept-publicatietekst. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
23. vdW | 51208454 - Didam-arrest: Publicatie verkoop perceel 3e Haagstraat 67 (voormalig pand De 

Boemerang) 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat de Stichting woCom wordt aangemerkt als enige 

serieuze gegadigde voor de aankoop van het perceel grond, kadastraal bekend als 
gemeente Helmond, sectie G nummers 1134, 2733 (gedeeltelijk) en 2484 
(gedeeltelijk), ter grootte van ca. 528 m², gelegen aan de 3e Haagstraat 67 te 
Helmond; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde publicatietekst 



 

 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
24. vdW | 51021581 - Vrijgave tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Hoek Kanaaldijk N.O.-Oostende 

(fase 1) 

 
Voorstel 1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een 

milieueffectrapportage niet vereist is voor het bestemmingsplan Hoek Kanaaldijk 
N.O. - Oostende fase 1; 

 
2. De bijgevoegde "Hoek Kanaaldijk N.O. - Oostende fase 1, aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.- beoordeling", 29 juli 2022, vast te stellen; 

 
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer, de heer J. van 
Beers, Stam + De Koning Bouw BV, vast te stellen en te laten versturen; 

 
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Hoek Kanaaldijk N.O. - 
Oostende fase 1; 

 
5. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
25. vdW | 51021654 - Vrijgave tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Hoek Kanaaldijk N.O.-Oostende 

(fase 2) 

 
Voorstel 1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een 

milieueffectrapportage niet vereist is voor het bestemmingsplan Hoek Kanaaldijk 
N.O. - Oostende fase 2; 

 
2. De bijgevoegde "Hoek Kanaaldijk N.O. - Oostende fase 2, aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.- beoordeling", 29 juli 2022, vast te stellen; 

 
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer, de heer J. van 
Beers, Stam + De Koning Bouw BV, vast te stellen en te laten versturen; 

 
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Hoek Kanaaldijk N.O. - 
Oostende fase 2; 

 
5. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 

 
26. vdW | 51228300 - Ontwikkelstrategie NOVEX-gebied Stedelijk Brabant voor het BO Leefomgeving 2023  

 
Voorstel 1. De ontwikkelstrategie NOVEX-gebied Stedelijk Brabant opiniërend te bespreken 

en aan de portefeuillehouder mee te geven dat de richting van de strategie kan 
worden onderschreven in opmaat naar verdere uitwerking richting de besluitvorming 
op het BO Leefomgeving van juni 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


