
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 29-11-2022 

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 22 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. Bo | 51245218 - Raadsinformatiebrief: Bestuursrapportage 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB) 

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

gemeenteraad. 

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

 

 
4. vL | 51245106 - Begroting GR Blink 2023 

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

de gemeenteraad voor besluitvorming; 

 
2. De Agendacommissie te verzoeken om het voorstel voor advies en 
besluitvorming te agenderen op 20 december 2022 en 10 januari 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

5. vL | 51257003 - Uitstel ingangsdatum effectuering verzelfstandiging Theater Het Speelhuis 
 
Voorstel 1. Te besluiten tot uitstel van datum waarop Theater Het Speelhuis verzelfstandigd 

wordt en als nieuwe datum voor de verzelfstandiging van Het Speelhuis te hanteren 
1 juli 2023; 

 
2. In te stemmen met de profielschets voor bestuurders van de Cacaofabriek en 
opdracht tot werving van de bestuurders te geven; 

 
3. In stemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief op 30 
november 2022 om 13.00 uur om de gemeenteraad te informeren over de nieuwe 
datum van verzelfstandiging, de werving van bestuurders voor Cultuur Compagnie 
Helmond, de uitvoering van de moties uit de wensen en bedenkingenprocedure en 
het gedeeltelijk oprichten van het concern door Stichting De Nederlandsche 
Cacaofabriek. 

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

 

 
6. dV | 51239524 - Dossier Dorpsstraat 38 (deel 1): Beslissing op bezwaar inz. handhavingsverzoeken 

voormalige parkeerterrein perceel Dorpssstraat 38 

 
Voorstel 1. Het bezwaarschrift van 20 april 2022, gericht tegen de besluiten van 8 maart 

2022, met kenmerk 34504578 202200071 en 505917594 2022-X0620, ontvankelijk 
te verklaren 

 
2. In afwijking van de adviezen van de bezwaarschriftencommissie van 8 september 
2022, de bezwaren tegen voornoemde besluiten, ongegrond verklaren en beide 
besluiten met een aanvullende motivering in stand laten; 

 
3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 

 
7. dV | 51144578 - Dossier Dorpsstraat 38 (deel 2): Verlening omgevingsvergunning gezondheidscentrum 

en appartementen 

 
Voorstel 1. In afwijking van het principebesluit van 5 april 2022, te besluiten de 

omgevingsvergunning voor het gezondheidscentrum en appartementen aan de 
Dorpsstraat 38 te verlenen; 

 
2. In te stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar 
de gemeenteraad op 30 november 2022 om 15.00 uur. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 

 
8. vdW | 50577640 - Dossier Dorpsstraat 38 (deel 3): Anterieure overeenkomst 't Aambeeld in Stiphout  

 
Voorstel 1. Hiervoor de reeds door de Exploitant ondertekende anterieure 

exploitatieovereenkomst d.d. 24 maart 2022 aan te gaan, zulks voordat de 
planologische medewerking wordt verleend; 

 
2. Het kostenverhaal in verband met de toegezegde planologische medewerking 
aan het plan, te verzekeren middels een anterieure exploitatieovereenkomst waarin 
de exploitatiebijdrage is bepaald op €33.369,00. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. dV | 51097194 - Verlenen medewerking legalisatie bebouwing door Van Boxmeer Loonbedrijf en 

Grondverzet aan de Rijpelberg 3-3A-7 
 
Voorstel 1. Bereidheid uit te spreken om medewerking te verlenen aan legalisatie van de 

illegale erfafscheiding en overkapping aan de Rijpelberg 3-3A-7 en Van Boxmeer 



 

 

Loonbedrijf en Grondverzet in de gelegenheid stellen een aanvraag in te dienen; 

 
2. Daartoe de beschikkingsbrief te verzenden en daarin tevens de boodschap uit te 
dragen dat medewerking aan verdere uitbreidingen op voorhand niet haalbaar 
worden geacht. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. dV | 51250327 - Publicatie Didam-arrest en voorrangsrechten bouwkavels Hazenwinkel 

 
Voorstel 1. Bouwclaims honoreren bij de uitgifte van 8 bouwkavels in Brandevoort Zuidelijk 

deel - Hazenwinkel HZ36 t/m HZ43; 

 
2. Vier bouwclaimgerechtigden schriftelijk actief benaderen met de vraag of zij hun 
bouwclaim willen uitoefenen onder de huidige uitgiftevoorwaarden; 

 
3. Eén van de bouwclaimgerechtigden niet actief benaderen omdat dit reeds 
meerdere keren is gedaan;  
 
4. Indien een bouwclaimgerechtigde een bouwkavel wenst te kopen, met de als 
bijlage 1 bijgevoegde publicatietekst in het kader van het Didam-arrest publiceren 
dat deze partij als de enige serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking 
komt;  
 
5. Overgaan tot verkoop van de bouwkavels indien zich geen derden melden binnen 
de 21-dagen termijn na publicatie. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 

 
11. Bm | 51263175 - Samenwerkingsverband Boaregistratiesysteem (BRS) en Toezichtsregistratiesysteem 

(TRS) 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het deelnemen aan het samenwerkingsverband uitwisseling 

Politiegegevens BRS; 

 
2. In te stemmen met het deelnemen aan het samenwerkingsverband uitwisseling 
persoonsgegevens TRS; 

 
3. In te stemmen met de ondertekening van het samenwerkingsverband uitwisseling 
Politiegegevens BRS; 

 
4. In te stemmen met de ondertekening van het samenwerkingsverband uitwisseling 
persoonsgegevens TRS. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. vL | 50900938 - Aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers inz. invoering Diftar bij 

verzamelvoorzieningen  
 
Voorstel 1. Aanwijzingsbesluiten AB IV 00004 t/m AB IV 00125 vast te stellen. 

 
Besluit: Het college stemt in met het voorstel, maar verzoekt de brief te herschrijven naar B1-

taalniveau. 

 
13. Do | 51215050 - Financieel ontzorgen statushouders 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het stoppen van het financieel (technisch) ontzorgen van 

statushouders; 

 
2. In te stemmen met een alternatieve vorm van financieel ontzorgen voor 
statushouders; 

 
3. In te stemmen met het meenemen van het VNG en Ministerie in besluitvorming. 



 

 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
14. Do | 51225291 - Inzet restant middelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs en decentralisatie-uitkering 

laaggeletterdheid 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de inzet van het restant WEB-middelen (ter hoogte van 

€37.865) en de decentralisatie-uitkering laaggeletterdheid 2022 (ter hoogte van 
€23.794) voor: 
a. extra Klik&Tik en computermaatjes, op basis van de aanvraag van Bibliotheek de 
Lage Beemden in de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel, ter hoogte van 
€5.769; 
b. extra cursus NT2 bij het ROC ter AA, gedurende 1,5 jaar, ter hoogte van €55.890. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. vD | 51257264 - Uitvoeringsplan Sport- en Beweegnota 2023-2024 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan sport- en beweegnota 2023-2024; 

 
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met betrekking tot het uitvoeringsplan sport- en 
beweegnota 2023-2024 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Met inbegrip van een redactionele aanvulling in de raadsinformatiebrief, stemt het college in 

met het voorstel. 
 

 
16. dV | 51069939 - Subsidievaststellingen: Senzer inz. uitvoering Stadsleerbedrijf 

 
Voorstel 1. Vaststellen van de subsidie voor Senzer, voor de uitvoering van het Klussenteam 

buiten in 2020, op €104.240; 

 
2. Verlenen van de subsidie voor Senzer, voor de uitvoering van het Klussenteam 
buiten in 2021, ter hoogte van €50.000; 

 
3. Vaststellen van de subsidie voor Senzer, voor de uitvoering van het Klussenteam 
buiten in 2021, op €50.000; 

 
4. Verlenen van de subsidie voor Senzer, voor de uitvoering van het Klussenteam 
buiten in 2022, ter hoogte van €50.650; 

 
5. De subsidiebedragen voor 2021 en 2022 ter hoogte van €100.650 beschikbaar te 
stellen vanuit het budget Stadsleerbedrijf (12024); 

 
6. Het ontstane tekort op dit budget van €50.000 te verwerken in de jaarrekening 
2022. 

 
Besluit: Het college verzoekt te kijken naar een andere constructie dan met terugwerkende kracht het 

vaststellen en verlenen van de subsidies. Indien een aanpassing niet haalbaar is, stemt het 
college in met het voorstel. 
  

 
 


