
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 22-11-2022 

Aanvang 09:00 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter         Wethouder mevr. C.J.M. Dortmans  

Secretaris       Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 

Aanwezig         Wethouders 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  Burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel en wethouder E. de Vries 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Openbare besluitenlijst van 15 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. dK | 51263802 - Benoeming gemeentelijk toezichthouder in Raad van Toezicht Stichting Automotive 

Campus  
 
Voorstel 1. De heer M.V. de Kort te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Automotive Campus. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. vL | 51252342 - Raadsinformatiebrief: Voortgang Nascheidingsinitiatief Brabant 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze op 29 november 2022 

doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. Do | 51250804 - Raadsbeantwoordingsbrief: Aanbevelingen We Care Helmond 

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

de gemeenteraad voor vaststelling en verzending. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

6. dV | 51253834 - Reactiebrief naar Wijkmanagement Helmond over de casus Nettorama 

 
Voorstel 1. De reactiebrief aan bestuur Wijkmanagement Helmond vast te stellen en 

te versturen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vD | 51243125 - Beoogde locatie Time-out & Verblijfsvoorziening in Opiniecommissie 13 december 2022  

 
Voorstel 1. In te stemmen met het commissieformat en de presentatie voor de opiniërende 

bespreking van de beoogde locatie voor de Time-out & Verblijfsvoorziening in de 
opiniecommissie van 13 december 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. Do | 51262006 - Verlenging convenant G40 en Platform 31 2019-2022 'Samenwerken aan 

aantrekkelijke en krachtige steden 2019-2022' 

 
Voorstel 1. Akkoord te gaan met een verlenging van de uitvoeringsovereenkomst tussen 

gemeente Helmond en Platform31 (kennispartner G40) tot het moment dat een 

nieuw convenant en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst met Platform 31 

wordt gesloten door het G40 stedennetwerk. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. dK | 51212058 - Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Helmond 2023 

 
Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen en heffingen Helmond 2023 vast te stellen overeenkomstig de tekst 

van de bijgaande verordening; 

 
2. De regeling als bedoeld onder 1 op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
Besluit: Met inbegrip van de navolgende toevoeging, stemt het college in met voorstel. In het 

raadsvoorstel mag namelijk actiever worden gecommuniceerd dat deze verordening aansluit bij 
de eerdere koopkrachtregelingen. 

 
10. Bo | 51147681 - Intentieovereenkomst (LOI) met Waterschap Aa en Maas inz. terugbrengen van de 

Stadse Aa in het centrum van Helmond 

 
Voorstel 1. De als bijlage 1 bijgevoegde intentieovereenkomst inzake het terugbrengen van 

de Stadse Aa in het centrum van Helmond aangaan met Waterschap Aa en Maas; 

 
2. Het als bijlage 2 bijgevoegde plan van aanpak vaststellen; 

 
3. De als bijlage 3 bijgevoegde raadsinformatiebrief te accorderen en, inclusief de 

verbeelding (bijlage 4) en het plan van aanpak, doorgeleiden naar de 

gemeenteraad op 28 november 2022. 

 
4. Wethouder Bonte te mandateren om de intentieovereenkomst te ondertekenen. 

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

In de raadsinformatiebrief mag nadrukkelijk worden benoemd dat het hoofdzakelijk aansluit bij 
bestaande ontwikkelingen. 

 
 


