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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  Wethouder mevr. C.J.M. Dortmans en gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 29 november 2022 

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

 
Besluit: Het college corrigeert de besluitenlijst en stelt deze gewijzigd vast. Voor punt 12 geldt dat dat 

bewonersbrief mag worden herschreven in B1-taalniveau. Onder het dictum van punt 16 wordt 
meegegeven dat gekeken dient te worden naar een andere constructie dan met 
terugwerkende kracht het vaststellen en verlenen van de subsidies. 

 
2. Uitnodigingenlijst 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

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

 
3. dV | 51273574 - Bezwaarprocedure voorlopige BUIG-toekenning 2023 

 
Voorstel 1. Samen met de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling 

Senzer een bezwaarprocedure te starten tegen het Ministerie van SZW inzake het 
voorlopig toegekende budget voor de gebundelde uitkering ex artikel 69 
Participatiewet over 2023; 

 
2. Hiertoe de indiening van het bezwaarschrift door mr. M.J. Tunnissen van Nysingh 
Advocaten-Notarissen namens uw college te bekrachtigen; 

 
3. Bijgevoegd procesbesluit te nemen waarmee het verrichten van alle verdere 
proceshandelingen wordt opgedragen aan de heer mr. M.J. Tunnissen van Nysingh 
Advocaten-Notarissen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

4. vdW | 51219550 - Antwoordbrief Volksbelang inz. integraal gebiedsplan Bloem- en Paardenvelden 
Helmond- Noord 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het verzoek van Volksbelang om gezamenlijk een integraal 

gebiedsplan voor de buurt Bloem- en Paardenvelden in Helmond Noord op te 
stellen; 

 
2. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Volksbelang. 

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

 
5. vD | 51271930 - Antwoordbrief omwonenden inz. ontwikkelingen tennisvereniging Warande  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de antwoordbrief en deze te verzenden; 

 
2. Een afschrift daarvan aan de gemeenteraad te doen toekomen. 

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

 
6. vdW | 50245352 - Raadsbeantwoordingsbrief aan bewoners Dorpsstraat 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de beantwoording van de brief aan de bewoners van de 

Dorpsstraat 72, 76, 78, 80, 89 en dit door te geleiden naar de gemeenteraad voor 
vaststelling en verzending. 

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

 
7. Do | 51269901 - Raadsbeantwoordingsbrief aan mevrouw Van Goor 

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

gemeenteraad voor vaststelling en verzending. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. vdW | 50889994 - Geactualiseerde Gebiedsvisie Stiphout 2022-2035 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de inhoud van de geactualiseerde Gebiedsvisie Stiphout 

2022-2035; 

 
2. In te stemmen met het commissievoorstel en dit doorgeleiden naar de 
gemeenteraad voor behandeling in de Adviescommissie van 24 januari 2023 en 
voor een besluit in de gemeenteraad op 7 februari 2023; 

 
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van €75.000, ten behoeve van het 
uitvoeringsplan, ten laste van het begrotingsresultaat 2023 en dit te verwerken bij de 
1e Berap 2023, nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorliggend 
raadsvoorstel. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

9. vL | 51283905 - Toekomstplan DitisHelmond 2022-2027 en uitvoering motie 'Oplossing voor 
DitisHelmond'  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de inhoud en conclusies van het toekomstplan DitisHelmond 

2022-2027 van Stichting DitisHelmond; 

 
2. Aan Stichting DitisHelmond voor 2023 een exploitatiesubsidie beschikbaar te 
stellen van €165.000; 

 
3. Daaraan de voorwaarden te verbinden dat DitisHelmond in 2023 het draagvlak 
voor alle activiteiten verder vergroot door te blijven inzetten op regionalisering en het 
vergroten van inkomsten van derden; 

 
4. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontbrekende dekking van €85.000 
voor het jaar 2023 bij de 1e Berap 2023 ten laste te brengen van de algemene 
middelen; 

 
5. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en dit voor besluitvorming 
door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
10. Bo | 51261672 - Deelname aan De Groene Zone Isoleren 

 
Voorstel 1. In te stemmen met deelname aan de Groene Zone Isoleren van de regio 

Zuidoost- Brabant; 

 
2. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel en dit doorgeleiden naar de 
gemeenteraad voor besluitvorming. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. dK | 51269029 - Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis De Peel 2023-2027 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis De Peel 2023 

-2027; 

 
2. Wethouder De Kort te mandateren voor de ondertekening van deze 

overeenkomst; 

 
3. Wethouder De Kort te machtigen om een wijziging aan te brengen in de planning- 
en control cyclus van deze samenwerkingsovereenkomst als dat om praktische 
redenen geboden is; 

 
4. Conform artikel 4.3. van de Algemene subsidieverordening (ASV) ontheffing te 
verlenen van verplichting om voor 1 augustus een subsidieaanvraag bij het college 
in te dienen; 

 
5. De jaarlijkse bijdrage van maximaal €130.000 die voortvloeit uit deze 
samenwerkingsovereenkomst te dekken uit de in de programmabegroting 2023 – 
2026 vrijgemaakte middelen voor ‘regionale samenwerking – Innovatiehuis De 
Peel’; 

 
6. De gemeente Helmond als penvoerder van de samenwerking op te laten treden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

12. vD | 51277289 - Verlengen huur- en concessieovereenkomst Laco Helmond 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het verlengen van de concessie voor zwembad De Wissen 

door Laco Helmond BV middels het aangaan van het bijgevoegd addendum op de 
concessieovereenkomst tussen gemeente Helmond en Laco Helmond BV; 

 
2. In te stemmen met het aangaan van het bijgevoegde addendum op de 
huurovereenkomst tussen gemeente Helmond en Laco Helmond BV; 

 
3. In te stemmen met de indexatie voor de vergoeding van de beheer en 
exploitatiediensten voor zwembad De Wissen op basis van het Consumenten Prijs 
Indexcijfer van september 2022 met 8,5%; 

 
4. In te stemmen met bekostiging van deze posten uit de bijbehorende budgetten uit 
programma 4 en 6; 

 
5. In te stemmen met het aanvragen van de (nog uit te werken) rijksregeling 
betreffende tegemoetkoming energie voor openbare zwembaden en hiervoor 
mandaat te verlenen aan afdelingsmanager Sociaal Domein; 

 
6. De feitelijke energie meerkosten te bekostigen uit: 
a. Rijksregeling tegemoetkoming energie voor openbare zwembaden; 
b. Onderhoudsbudget zwembad programma 6; 
c. Noodfonds Gemeente Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

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

Maatschappelijke organisaties 

 
Voorstel 1. De Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen maatschappelijke 

organisaties vaststellen; 

 
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: Conform voorstel. 

 
14. Bm | 51136770 - Graven Molukse KNIL-militairen 

 
Voorstel 1. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 de grafrechten te betalen voor de 

graven van Molukse KNIL-militairen en hun echtgenoten op Helmondse 
begraafplaatsen, voor een periode van 50 jaar (tot 2071); 

 
2. Een gedenksteen te schenken en te plaatsen bij elk graf van een Molukse KNIL- 
militair in Helmond; 

 
3 Het onderhoud te verzorgen van elk van deze graven waarvoor geen 
rechthebbende meer is; 

 
4. De kosten hiervan te betalen uit het regulier onderhoudsbudget Begraafplaatsen; 

 
5. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief; 

 
6. De teammanager IBOR.AB te mandateren om de overeenkomsten met de 
begraafplaatsen en de brieven aan rechthebbenden ter uitvoering van dit besluit te 
ondertekenen. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

15. dV | 51076096 - Schadevergoeding BAM Wonen B.V. inz. De Weef in Burgemeester Geukerspark 

 
Voorstel 1. Een schadevergoeding van €155.253 aan BAM Wonen B.V. te betalen wegens 

extra kosten en schade voor bouwrijp maken perceel De Weef in het Burgemeester 
Geukerspark; 

 
2. Bijgevoegde vaststellingsovereenkomst met BAM Wonen B.V. aan te gaan. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. Bo | 51266488 – Subsidieaanvraag: Provincie Noord-Brabant inz. namens werkregio ‘Doelmatig 

Waterbeheer en Klimaatadaptatie Brabantse Peel’ 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de subsidieaanvraag bij de provincie voor €274.156 namens 

de werkregio ‘Doelmatig Waterbeheer en Klimaatadaptatie Brabantse Peel’, 
waarvan €73.987 is bestemd voor het project Wijkpark Brouwhuis. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. dV | 51139869 - Beslissing op bezwaar: Omgevingsvergunning Lieshoutseweg 72A en B 

(1.2022.0129.001)  
 
Voorstel 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en 
alsnog de omgevingsvergunning te weigeren. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 


