
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 13-12-2022 

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 5 december 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. Bm | 51297695 - Totaaloverzicht reis- en verblijfkosten bestuurders 2e en 3e kwartaal 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het publiceren van het totaaloverzicht van de toe te rekenen 

kosten per bestuurder over het 2e en 3e kwartaal 2022 op de internetpagina van de 
gemeente Helmond. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Bm / vdW | 51297547 - Beantwoording raadsvragen 55 VVD: Huisvesting statushouders in Nuenen 

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

naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. vL | 51295444 - Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen GR Blink 

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

gemeenteraad. 

 
Besluit: Met inbegrip van enkele redactionele wijzigingen, stemt het college in met het voorstel. 

 
  



 

 

6. vD | 51269127 - Raadsbeantwoordingsbrief: Stichting Natuurkanaal over de Time-out & 
Verblijfsvoorziening  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de raadsbeantwoordingsbrief aan de Stichting Natuurkanaal 

en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad voor vaststelling en verzending. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vdW | 51293005 - Brief aan minister Jetten over de Hoogspanningslijnen in Brandevoort 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de brief aan minister Jetten en deze te verzenden; 

 
2. In te stemmen met ondertekening door wethouder Van den Waardenburg 
namens het college. 

 
Besluit: De ondertekening van de brief wordt gewijzigd in het college van burgemeester en wethouders. 

Met inbegrip van die aanpassing, stemt het college in met het voorstel. 

 
8. vdW | 51143043 - Vaststellen bestemmingsplan Hoogeind – Geluidzone 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigde bestemmingsplan 'Hoogeind - Geluidzone'; 

 
2. In te stemmen met de bij het bestemmingsplan behorende Nota van zienswijzen; 

 
3. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Hoogeind - Geluidzone' 
ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. dK | 51267019 - Samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de concept-zienswijze op het Samenwerkingsakkoord 2023-

2026 en bijhorend raadsvoorstel; 

 
2. Het raadsvoorstel met bijlagen door te geleiden naar de gemeenteraad ter 
vaststelling. 

 
Besluit: Met inbegrip van enkele toevoegingen, stemt het college in met het voorstel. 

 
  

 
10. vdW | 51262240 - Concept-omgevingsvisie Helmond 2040 t.b.v. Opiniecommissie van 17 januari 2023  

 
Voorstel 1. De concept-omgevingsvisie Helmond 2040 en het commissievoorstel vast te 

stellen ten behoeve van bespreking in de opiniecommissie en het participatietraject 
met inwoners en andere stakeholders. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
11. vdW | 51104687 - Prestatieafspraken woningcorporaties 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de aanvulling/wijzigingen prestatieafspraken 2022; 

 
2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 

 
3. Wethouder Van den Waardenburg te mandateren de prestatieafspraken te 
tekenen. 

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

  



 

 

  

 
12. dK | 51285130 - Normenkader rechtmatigheid 2022 

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

het Auditcomité en de gemeenteraad voor het normenkader rechtmatigheid 2022. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. dV | 50668085 - Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Fysieke Leefomgeving 

2023-2026 

 
Voorstel 1. Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Fysieke 

Leefomgeving 2023 - 2026 (VTH-beleid) vast te stellen; 

 
2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief; 

 
3. Het VTH-beleid inclusief raadsinformatiebrief te sturen naar de interbestuurlijk 
toezichthouder voor de beoordeling van de VTH beleidsdocumenten. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  

 
14. Bm / vdW | 50984838 - Gebruiksovereenkomst Stichting ORO voor Torenstraat 36 inz. opvang van 

Oekraïense vluchtelingen 

 
Voorstel 1. Het met terugwerkende kracht formaliseren van de gebruiksovereenkomst met de 

Stichting ORO voor het pand aan de Torenstraat 36 in het kader van het opvangen 
van Oekraïense vluchtelingen van 22 maart t/m 1 augustus 2022; 

 
2. Daartoe de gebruiksovereenkomst te ondertekenen door burgemeester 
Blanksma- van den Heuvel. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
15. vdW | 51002731 - Koopovereenkomst Ontwikkelingscombinatie Cedrus-Adriaans Brandevoort V.O.F. inz. 

Batehoek (Hazenwinkel blok 13, 14 en 15) 

 
Voorstel 1. De percelen grond, gelegen aan/nabij de Batehoek, Hilwardhoek, Ermgardhoek, 

Coderthoek, Daamhoek en Engelbrechthoek in het stadsdeel Brandevoort 
(Hazenwinkel) te Helmond, ter grootte van ongeveer 1 ha 54 a en 22 ca (15422 
m2), kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 8112 (gedeeltelijk) 
te verkopen aan Ontwikkelingscombinatie Cedrus - Adriaans Brandevoort V.O.F.; 

 
2. De koopsom vast te stellen op €5.568.233,63, te vermeerderen met 
omzetbelasting; 3. Hiervoor de reeds door Ontwikkelingscombinatie Cedrus - 
Adriaans Brandevoort V.O.F. ondertekende koopovereenkomst d.d. 5 december 
2022 aan te gaan. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. vdW | 51285041 - Allonge bij koopovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. inz. 

Suytkade I - Waterburcht 7 

 
Voorstel 1. Bijgevoegde allonge bij de koopovereenkomst 'Suytkade I - Waterbucht 7' met 

Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. aan te gaan. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
 

 
17. Bm | 51282465 - Dienstverleningsovereenkomst Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid inz. 



 

 

Digitaal Opkopers Loket 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

inzake het Digitaal Opkopers Loket (DOL) met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV); 

 
2. In te stemmen met de ondertekening van de DVO door burgemeester Blanksma- 
van den Heuvel. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
18. vD | 51264939 - Samenwerkingsovereenkomst opvang tussen Helmond en GR Peelgemeenten 

 
Voorstel 1. Te besluiten tot het aangaan van de bijgaande samenwerkingsovereenkomst 

opvang met de GR Peelgemeenten per 1 januari 2023; 

 
2. In te stemmen met het extern mandaatbesluit bevoegdheden van de GR- 
Peelgemeenten aan de gemeentesecretaris van de gemeente Helmond per 1 
januari 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  

 
19. dK | 51271813 - Begroting 2023 regionaal mobiliteitsteam (RMT) Helmond-De Peel 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2023 en begeleidende brief voor het regionaal 

mobiliteitsteam Helmond-De Peel en het indienen daarvan bij het ministerie van 
SZW; 

 
2. Mandaat te verlenen aan de wethouder Economie & Arbeidsmarkt, Innovatie en 
Financiën voor ondertekening en indiening van de begeleidende brief met daar 
bijgevoegd de begroting bij het Ministerie. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  

 
20. Do | 51243689 - Ambitiedocument JOGG 'gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen' 

 
Voorstel 1. In te stemmen met ondertekening van het ambitiedocument ‘Gezonder 

voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen’; 

 
2. Wethouder mevrouw C.J.M. Dortmans mandateren om namens het college het 
ambitiedocument te ondertekenen op 23 januari 2023 samen met VNG en andere 
gemeenten. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
21. dK | 51252396 - Actieplan Dichterbij dan je denkt en subsidieverleningen 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het regionaal uitvoeringsplan Dichterbij dan je denkt Helmond 

de Peel; 

 
2. Subsidie te verlenen aan Senzer voor de periode van oktober 2022 tot en met 
oktober 2023 voor een bedrag van €25.665 (incl. btw) voor de uitvoering van het 
projectplan ‘Mentorwijs’, zijnde een van de onderdelen van het regionaal 
uitvoeringsplan Dichterbij dan je Denkt; 

 
3. Subsidie te verlenen aan Senzer voor de periode van december 2022 tot en met 
november 2023 voor een bedrag van €229.600 (incl. btw) voor de uitvoering van het 
projectplan ‘Arbeidstoeleiding Oekraïners’, zijnde een van de onderdelen van het 
regionaal uitvoeringsplan Dichterbij dan je Denkt; 

 



 

 

4. Subsidie te verlenen aan Senzer voor de periode van november 2022 tot en met 
december 2023 voor een bedrag van €130.000 (incl. btw) voor de uitvoering van het 
projectplan ‘Leerwerkmarkten’, zijnde een van de onderdelen van het regionaal 
uitvoeringsplan Dichterbij dan je Denkt; 

 
5. Subsidie te verlenen aan UWV voor de periode van september 2022 tot en met 
april 2023 voor een bedrag van €13.500 (incl. btw) voor de uitvoering van het 
projectplan ‘Harrie training’, zijnde een van de onderdelen van het regionaal 
uitvoeringsplan Dichterbij dan je Denkt; 

 
6. Bovenstaande subsidies en overige uitvoeringskosten te dekken uit de 
decentralisatie uitkering Dichterbij dan je denkt van €478.000; 

 
7. Daartoe bijgevoegde subsidiebeschikkingen te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
22. vL | 51281132 - Subsidieafwijzing: Stichting Live Muziek in Helmond 

 
Voorstel 1. Te besluiten om de aanvraag van Stichting Live Muziek in Helmond voor een 

structurele, jaarlijkse subsidie van €90.000 af te wijzen; 

 
2. Hiertoe bijgevoegde beschikking aan de stichting te verzenden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
23. vL | 51217429 - Subsidieverlening: Projectoren voor Cacaofabriek 

 
Voorstel 1. In te stemmen met een andere vorm van bekostiging van de aanschaf van 

filmprojectoren bij De Cacaofabriek; 

 
2. Hiertoe in te stemmen met het verlenen van een subsidie ter hoogte van €55.000 
middels bijgevoegde beschikking; 

 
3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e Berap 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  

 
24. vL | 51268091 - Reguliere exploitatiesubsidie Kunstkwartier en CultuurContact 2023 en bijdrage voor 

Ready to Rock 

 
Voorstel 1. Aan Stichting Kunstkwartier voor 2023 de volgende subsidie beschikbaar te 

stellen: 
a. een bedrag van €1.665.000 voor de reguliere exploitatie Kunstkwartier; 
b. een bedrag van €330.000 voor CultuurContact; 
c. een bedrag van €30.000 voor het project Ready to Rock; 

 
2. Deze subsidie als volgt te dekken: 
a. de basissubsidies voor Kunstkwartier en CultuurContact uit de daartoe vanuit 
programma 5 beschikbare bedragen, aangevuld met €17.000 uit de stelpost 
Indexeringen en lokale heffingen; 
b. de combifuncties binnen de vanuit programma 5 begrote subsidiebedragen voor 
Kunstkwartier en vanuit programma 6 begrote bedragen voor Combifunctie; 
c. de bijdrage voor Ready to Rock binnen de vanuit programma 2 begrote 
subsidiebedrag voor Aanpak armoede; 

 
3. De instelling over het besluit te informeren en hiervoor in te stemmen met de 
conceptbeschikking; 

 
4. De financiële consequenties voor het aanwenden van de stelpost Indexeringen en 
lokale heffingen te verwerken in de 1e Berap 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 



 

 

 
25. dK | 51217327 - Aanvullende exploitatiesubsidie 2022 en 2023 (t/m juni) FoodTech Brainport 

 
Voorstel 1. Conform verzoek van stichting Food Tech Brainport het subsidiebesluit d.d. 21 juli 

2022 te wijzigen in die zin dat voor 2022 een aanvullende exploitatie subsidie van 
maximaal €113.380 wordt verleend en het subsidiebedrag derhalve wordt gewijzigd 
in €263.380 en dit gehele aanvullende bedrag uit te betalen als voorschot, conform 
bijgaande beschikking; 

 
2. Deze aanvullende exploitatiesubsidie 2022 te dekken uit de hiervoor reeds 
beschikbaar gestelde middelen in de 2e berap 2022 (Programma 07: Economisch 
beleid en werkgelegenheid); 

 
3. Conform verzoek van stichting Food Tech Brainport van 28 november 2022, een 
exploitatie subsidie voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023 van maximaal 
€135.000 te verlenen en dit hele bedrag uit te betalen als voorschot, conform 
bijgaande beschikking; 

 
4. Deze exploitatiesubsidie 1e helft 2023 te dekken uit de hiervoor reeds 
beschikbaar gestelde middelen op de begroting 2023 (Programma 07: Economisch 
beleid en werkgelegenheid). 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
26. vL | 51266519 - SPUK-middelen Impuls Jongerencultuur 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de volgende verdeling van de SPUK-middelen Impuls 

Jongerencultuur 2022, middels een doelsubsidie: 
1.1 Onderzoek jongeren en cultuur in Helmond (behoeftes, leefwereld) €25.000; 
1.2 HART - vijf culturele basisinstellingen – (gezamenlijk) aanbod voor jongeren 
€60.000; 
1.3 Urban kwartiermaken, activiteiten en voorzieningen €35.000; 
1.4 Droomfabriek@City – creatieve werkplaats voor jongeren €25.000; 
1.5 Annatheater doorontwikkelen programmering voor jongeren €30.000; 
1.6 Stg City Events – events voor jongeren €25.000; 
1.7 Post #5700 ontwikkelbudget broedplaats voor jonge makers €74.500; 
1.8 CultuurContact programma voor jongeren €35.000; 

 
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikkingen en de betrokken 
instellingen en organisaties over het besluit te informeren; 

 
3. De uitgaven te dekken uit de toegekende rijksmiddelen en de consequenties te 
verwerken bij het vaststellen van de jaarrekening 2022. 

 
Besluit: Het college verlaagt het ontwikkelbudget voor Post #5700 naar €74.500. Voor het overige stemt 

het college in met het voorstel.  

 
27. vdW | 51273573 - Publicatie Didam-arrest: Verkoop perceel op bedrijventerrein BZOB gelegen aan de 

Sojadijk aan Dacapo Properties B.V. 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat Dacapo Properties B.V. (hierna: ‘Dacapo’) wordt 

aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor de verkoop van het perceel grond, 
kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie Z nummer 876 en sectie Y 
nummer 1220, groot ca. 22027 m² gelegen aan de Sojadijk te Helmond; 

 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde publicatietekst. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


