
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 15-11-2022 

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, H.M.J.M. van Dijk, mevr. M.M.E.L. van 

Lierop, M.V. de Kort, strategisch-communicatieadviseur F.R. Beck en uitvoerend 

collegesecretaris M.F.M.A.M. Lier 

Afwezig  Wethouders mevr. G.L.C.C. van den Waardenburg en A. Bonte 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Openbare besluitenlijst van 8 november 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. vL | 51239048 - Beantwoording raadsvragen 51 MH: Preventie diefstal bronzen beelden 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. dV | 51226614 - Beantwoording raadsvragen 52 VVD/HH/CDA: Uitspraak rechtbank supermarkt 

Hortsedijk  

 
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. Bm | 51248757 - Raadsinformatiebijeenkomst: Voortgang Coffeeshopbeleid 

 
Voorstel 1. Kennis te nemen van het programma en de presentatie voor de 

raadsinformatiebijeenkomst coffeeshop beleid op 17 november 2022 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

6. Bm | 50637335 - Raadsinformatiebrief: Vuurwerkoverlast in de aanloop naar de jaarwisseling 
 
Voorstel 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden 

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. Bm | 51232550 - Raadsinformatiebrief: Jaarverslag Bezwaarschriftencommissies 2021 

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

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2021 en het jaarverslag (regionale) 
bezwaarschriftencommissie Senzer 2021 aan de gemeenteraad toe te sturen. 

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

 
8. Bm | 51194896 - Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2023 

 
Voorstel 1. De gemeenteraad - gehoord het advies van de commissie Inwoners - voorstellen 

om de Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2023 vast te stellen 
overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel; 

 
2. Na vaststelling als bedoeld onder 1 het besluit op de gebruikelijke wijze bekend 
te maken; 

 
3. Kamer 1 van de commissie uitbreiden met één lid overeenkomstig het advies. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. Bm | 50922253 - Masterplan Integrale Veiligheid 2023-2026 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het Masterplan Integrale Veiligheid 2023-2026 en deze 

doorgeleiden naar de gemeenteraad; 

 
2. In te stemmen met het commissieformat en het raadsvoorstel en deze 
doorgeleiden naar de raad, voor bespreking in de adviescommissie op 20 
december 2022 en de raadsvergadering op 10 januari 2023. 

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

 
10. dV | 51236422 - Intentieovereenkomst (LOI) met provincie Noord-Brabant inz. ontwikkeling 

Stationskwartier  
 
Voorstel 1. In te stemmen met de intentieovereenkomst Stationskwartier met de provincie; 
 

2. Wethouder Van den Waardenburg te mandateren deze te ondertekenen 
gezamenlijk met gedeputeerde Ronnes. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 

11. vdW | 51219899 - Onttrekking aan de openbaarheid van de parkeerplaats behorende bij het voormalige 
pand Boemerang in Helmond-West 

 
Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen om het gedeelte van het perceel grond 

kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie G, nummer 2484, gelegen aan de 3e 
Haagstraat ter hoogte van nummer 67, zoals aangegeven op bijgevoegde 
situatietekening met nummer 22.0023, waarop een parkeerplaats staat, te 
onttrekken aan de openbaarheid; 

 
2. Daartoe het bijgevoegd commissievoorstel, raadsvoorstel en –besluit door te 
geleiden naar de gemeenteraad; 

 
3. Na besluitvorming in de gemeenteraad de brief aan het college van 



 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. dK | 51196976 - Vaststellen documentatie basisregistraties 2022 

 
Voorstel 1. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Personen(BRP) 2022-2023 vast te stellen; 

 
2. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Personen(BRP) 2022-2023 vast te 
stellen; 

 
3. De verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2022 door te 
geleiden naar de gemeenteraad ter vaststelling; 

 
4. De nadere regels gegevensverstrekking BRP inclusief bijlagen 2022 2023 vast te 
stellen; 

 
5. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG), 
Basisregistratie Grootschalige Topografie(BGT) en de Basisregistratie 
Ondergrond(BRO) 2022-2023 vast te stellen; 

 
6. De regeling bevoegdheden Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG), 
Basisregistratie Grootschalige Topografie(BGT) en de Basisregistratie 
Ondergrond(BRO) 2022-2023 vast te stellen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. dK | 51207074 - Subsidievaststellingen: Techniekeducatie 2021-2022 

 
Voorstel 1. De subsidie van €39.000 voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en 

Promotie zoals verleend op 25 januari 2022 aan Brainport Development, definitief 
vast te stellen op €39.000 conform bijgevoegd vaststellingsbesluit; 

 
2. De subsidie van €10.000 voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en 
Promotie zoals verleend op 25 januari 2022 aan de Bibliotheek Helmond de Peel, 
definitief vast te stellen op €10.000 conform bijgevoegd vaststellingsbesluit; 

 
3. De subsidie van €10.000 voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en 
Promotie zoals verleend op 25 januari 2022 aan HBO de Kempel, definitief vast te 
stellen op €10.000 conform bijgevoegd vaststellingsbesluit; 

 
4. De subsidie van €61.500 voor het activiteitenprogramma Techniekeducatie- en 
Promotie zoals verleend op 25 januari 2022 aan Stichting Hightech Helmond de 
Peel, definitief vast te stellen op €61.500 conform bijgevoegd vaststellingsbesluit; 

 
5. Daartoe bijgevoegde subsidiebeschikkingen te verzenden 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
14. vD | 50896134 - Subsidievaststelling: Versterken Lokale Netwerken inz. GGZ Oost-Brabant 2021 

 
Voorstel 1. De over 2021 aan GGZ-Oost Brabant verleende subsidie voor de Bemoeizorg 

conform verlening vast te stellen op €531.785; 

 
2. De over 2021 aan GGZ-Oost Brabant verleende subsidie voor de Pilot logeerbed 
conform verlening vast te stellen op €21.010,64; 

 
3. De over 2021 aan GGZ-Oost Brabant verleende subsidie voor de GGZ-expertise 
lager vast te stellen op een bedrag van € 56.120; 

 
4. De over 2021 aan GGZ-Oost Brabant verleende subsidie voor de Ontmoeting 
lager vast te stellen op een bedrag van € 219.324; 

 
5. Het te veel betaalde voorschot over 2021 van € 71.451 terug te vorderen; 

 
6. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden. 



 

 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. Do / dV | 51158647 - Subsidievaststelling: Versterken Lokale Netwerken inz. Pactum en Humanitas 2021  

 
Voorstel 1. De subsidie voor Pactum over 2021 lager vast te stellen op het bedrag van 

€882.460 en het hierdoor te veel betaalde voorschot van €26.673 terug te vorderen; 

 
2. De subsidie voor Humanitas over 2021 lager vast te stellen op het bedrag van 
€441.697 en het hierdoor te veel betaalde voorschot van €23.570 terug te vorderen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. dK | 51232554 - Subsidievaststelling: Perspectief op Werk (PoW) inz. UWV 

 
Voorstel 1. De subsidie aan UWV ”Opleidingsmarkt 2020-2022” verlaagd vast te stellen op 

een bedrag van €33.424,48 conform bijgevoegd concept besluit (bijlage 1); 

 
2. Het door de lagere vaststelling ”Opleidingsmarkten 2020-2022” te veel betaalde 
voorschot van in totaal €9.575,52 terug te vorderen; 

 
3. De subsidie aan UWV “Subsidie communicatie PoW” vast te stellen op een 
bedrag van €10.000 conform bijgevoegd concept besluit (bijlage 2); 

 
4. Daartoe bijgevoegde subsidiebeschikkingen te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. dV | 51252579 - Subsidieafwijzingen: Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant 2023 

 
 Voorstel 1. In te stemmen met de afwijzing van de subsidieaanvragen voor 2023 vanuit het 

Jeugdfonds Cultuur & Sport Brabant; 

 
2. In te stemmen met het versturen van de afwijzingsbeschikkingen naar het 
Jeugdfonds Cultuur & Sport Brabant. 

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

 
  

 


