
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 08-11-2022 

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 (va. 10.00 uur), 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 1 november 2022 

 
Voorstel 1. De besluitenlijst goed te keuren en vast te stellen. 

 
Besluit: In het dictum onder punt 20 mag de term ‘wijkbezoeken’ worden opgenomen. Met inbegrip van 

die wijziging, keurt het college de besluitenlijst goed en stelt deze gewijzigd vast. 

 
2. Uitnodigingenlijst 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

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

 
3. dV | 51239599 - Beantwoording raadsvragen 49 D66: Vergunningverlening aan T.V. Warande voor het 

plaatsen van padelbanen 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Bo | 51218047 - Beantwoording raadsvragen 53 HH: F-35 vluchten vanuit vliegbasis De Peel en de 30-km-

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. vL | 51233206 - Beantwoording raadsvragen 54 MH: Kledingcontainer station Brandevoort 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

6. Bm | 50173929 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken Versterkingsplan Binnenstad-Oost 

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

gemeenteraad 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vL | 51233683 - Raadsinformatiebrief: Evaluatie huishoudelijk afvalbeleid 2021 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. Bo | 51242474 - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken Missie Call Europa Klimaatneutrale steden 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. Bo | 51067073 - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Parmentierstraat 15 

 
Voorstel 1. Akkoord te gaan met het voorstel mevrouw van Stiphout, woonachtig op de 

Parmentierstraat 15, in afwijking van de beleidsregel 
“gehandicaptenparkeerplaatsen Helmond 2016” toch aanmerking te laten komen 
voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op basis van de specifieke 
kenmerken van de (pleeg)zorg voor haar gehandicapte kleinkind waar zij de 
(pleeg)zorg voor heeft; 

 
2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde toewijzingsbrief. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. dK | 51061493 - Grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen 

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

de gemeenteraad met het verzoek dit te behandelen op respectievelijk 20 december 
2022 in de adviescommissie en 10 januari 2023 in de raadsvergadering, waarbij aan 
de raad wordt voorgesteld: 
a. In te stemmen met het standpunt dat nieuwvestigingen van grootschalige logistiek 
(> 3 hectare) in Helmond niet wenselijk is op het volledige areaal van de bestaande 
bedrijventerreinen in Helmond;  
b. Hierbij een uitzondering te maken voor bestaande reeds gevestigde logistieke 
bedrijvigheid welke zich binnen nog nader te bepalen contouren op BZOB bevindt; 
c. In het omgevingsplan voor BZOB in te zetten op het opnemen van de eis dat voor 
nieuwvestigingen van grootschalige logistiek binnen de contouren Brainport 
gerelateerdheid noodzakelijk is. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. dV | 51156644 - Verlenen omgevingsvergunning Heistraat 48 

 
Voorstel 1. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van 9 appartementen aan 

Heistraat 48 te Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

12. dV | 51240675 - Koopkrachtaanpak: Beleidsregels eenmalige energietoeslag Helmond 2022 

 
Voorstel 1. Besluiten tot vaststelling beleidsregels eenmalige energietoeslag Helmond 2022; 

 
2. Dit op de gebruikelijke wijze te publiceren; 

 
3. De beleidsregels eenmalige energietoeslag Helmond 2022–2023 in te trekken. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. dV / dK | 51188006 - Koopkrachtaanpak: Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen ondernemers 

Helmond 2022 

 
Voorstel 1. Vaststellen Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen ondernemers 

Helmond 2022; 

 
2. Mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager Financiën 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 subsidieregeling. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
14. dK / Bo | 51233137 - Aanbesteding levering duurzame elektriciteit en gas 

 
Voorstel 1. De aanbesteding voor energie op basis van de in 2019 vastgelegde ambitie 

voorbereiden; 

 
2. Benodigde randvoorwaarden ten aanzien van gewenste eigen opwek voor eind 
2023 afronden middels de hiervoor vrijgemaakte middelen in de begroting; 

 
3. De inschrijvers uitdagen zelf initiatieven te ontplooien voor de opwek van 
duurzame energie in Helmond; 

 
4. De aanbesteding voor duurzame elektriciteit voor 2024 en 2025 te laten gelden, 
met mogelijke jaarlijkse verlenging tot 2027; 

 
5. Indien een aanbesteding geen inschrijvingen oplevert, te gaan onderhandelen 
met een beperkt aantal leveranciers. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. dK | 51242582 - Bereidverklaring Dutch Metropolitan Innovations (Nationaal Groeifonds aanvraag 

Ministerie I&W) 

 
Voorstel 1. Akkoord te gaan met de gezamenlijk opgestelde bereidverklaring en daarmee de 

aanvraag bij het Nationaal Groeifonds verder te brengen; 

 
2. Een volmacht te verlenen aan de wethouder van de gemeente Apeldoorn, Wim 
Willems, voor ondertekening van deze bereidverklaring namens de G40 koploper 
gemeenten. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. Bo | 51238004 - Deelname Smart City Expo World Congress Barcelona 

 
Voorstel 1. In te stemmen met deelname van een Helmondse delegatie bestaande uit 

Wethouder Bonte, de heren F. van Poppel en D. de Klein (Programma Digitale 
Stad) en mevrouw L. Kanasyan (Digitale Inclusie) aan Smart City Expo World 
Congress in Barcelona; 

 
2. De kosten daarvoor (ca. €8.000) te dekken uit de middelen Programma Digitale 
Stad. 



 

 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. Do | 51239047 - Aanpassing indexering tarieven Jeugdhulp 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met aanpassing van de indexering tarieven Jeugdhulp 2023 van 

3,37% naar 3,57%. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
18. Bm | 51105813 - Visie op de Helmondse boa 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het visiedocument ‘Visie op de Helmondse boa’; 

 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de 
gemeenteraad op 15 november om 16.00 uur. 

 
Besluit: In de raadsinformatiebrief mag de zogenaamde ‘jeugdboa’ een plaats krijgen. Met inbegrip van 

die toevoeging, stemt het college in met het voorstel. 

 
19. vL | 51209722 - Subsidieverlening: CultuurContact voor cultuurweek Voortgezet Onderwijs in 2022/2023 

en 2023/2024 

 
Voorstel 1. Aan CultuurContact een subsidie te verstrekken van €19.000 (per schooljaar) 

voor het realiseren van een cultuurweek voor alle Voortgezet Onderwijs scholen in 
Helmond voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024; 

 
2. Dit project gezamenlijk en evenredig te dekken uit de budgetten van NPO 
(Onderwijs) en Cultureel Overig (Cultuur). 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
20. dV | 51218059 - Hoger beroep: Winkelgebouw Hortsedijk (1.2022.0184.001) 

 
Voorstel 1. Akkoord te gaan met het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de 

rechtbank Oost-Brabant (SHE 21/2912) inzake de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning; 

 
2. De kosten voor inhuur van externe expertise voor deze hogere beroepsprocedure 
op te vangen binnen programma 13, budget HP025 Bestuursondersteuning. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
 


