
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 19-12-2022 

Aanvang 13:00 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter         Burgemeester P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel 

Secretaris       Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 

Aanwezig         Wethouders C.J.M. Dortmans, E. de Vries, G.L.C.C. van den Waardenburg, H.M.J.M. van 

Dijk, 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 13 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. dV | 51295291 - Beslissing op bezwaar Senzer: Terugvordering bijstand na schending inlichtingenplicht 

(cliëntnr. 2009063709) 

 
Voorstel 1. Het bezwaar tegen het besluit d.d. 16 mei 2022 (verzonden 19 mei) waarbij het 

recht op bijstand over de maand januari 2022 is ingetrokken en teruggevorderd, 
ongegrond verklaren met een aanpassing van de motivering. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Bm | 51295656 - Uitvoering motie inz. instellen van een Gemeentelijke Ombudsman  

 
Voorstel 1. In te stemmen met de uitkomsten van het ambtelijk rapport om aansluiting te 

behouden bij de Nationale Ombudsman en niet over te gaan tot het instellen van 
een Gemeentelijke Ombudsman; 

 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de 
gemeenteraad. 

 
Besluit: Het college neemt kennis van het rapport en besluit om niet over te gaan tot het instellen van 

een gemeentelijke ombudsman. De inhoud van de raadsinformatiebrief over dit onderwerp zal 
worden verwerkt in de raadsinformatiebrief over het jaarverslag klachtenbehandeling. 

 
  



 

 

5. Bm | 51295621 - Raadsinformatiebrief: Jaarverslag klachtenbehandeling 2019-2021 

 
Voorstel 1. Te besluiten tot het vaststellen van het jaarverslag klachtenbehandeling 2019 – 

2021; 

 
2. Daartoe in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze samen met het 
jaarverslag door te geleiden naar de gemeenteraad. 

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

 
  

6. Bo | 51301822 - Raadsinformatiebrief: Resultaten onderzoek naar reactivering Vliegbasis De Peel 

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

gemeenteraad; 

 
2. In te stemmen met de collegebrief aan de minister van Volkshuisvesting en deze 
te verzenden. 

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

 
  

7. dV | 51188006 - Raadsinformatiebrief: Voortgang aanpak koopkrachtcrisis 

 
Voorstel 1. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de stand 

van zaken rondom de uitvoering van de koopkrachtaanpak Helmond en deze op 21 
december 2022 te verzenden. 

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

 
  

 
8. vD | 51198525 - Raadsinformatiebrief: Voortgangsrapportage Sociale Teams Helmond 

 
Voorstel 1. De voortgangsrapportage van Sociale Teams Helmond (STH) over het eerste 

half jaar 2022 vaststellen; 

 
2. De onderwerpen 'aanpak financiële problemen', 'wegwerken wachttijden', 
'vindplaatsgericht werken' en 'kwaliteitsverbetering' meegeven als aandachtspunten 
voor de komende periode; 

 
3. De raad over de voortgang van STH te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. dV | 51306793 - Raadsbeantwoordingsbrief: Verstrekking gratis kleding aan minima aan H.J.M. Geeris  

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

gemeenteraad voor vaststelling en verzending. 

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

 
  

 
  



 

 

10. Bm | 51302983 - Beantwoording raadsvragen 56 VVD: Opvang vluchtelingen in het voormalig Dr. 
Knippenbergcollege 

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

naar de gemeenteraad. 

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

 
  

11. vL | 51289281 - Benoeming E. van Vugt in de Monumentencommissie 

 
Voorstel 1. De heer B. Oomen eervol te ontslaan als lid van de Monumentencommissie. 

 
2. De heer E. van Vugt te benoemen in de Monumentencommissie. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
12. dK | 51227997 - 1e wijziging Legesverordening 2023 

 
Voorstel 1. Vast te stellen de 1e wijziging van (de Tarieventabel behorende bij de) 

Legesverordening Helmond 2023; 

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

 
3. De gemeenteraad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief. 

 
Besluit: Met de toevoeging in de raadsinformatiebrief dat de voorgestelde wijkwijze sinds 2011 de norm 

is, stemt het college in met het voorstel. 

 
13. Bo | 51255450 - Wijziging APV, aanpassing beleidsregel Bescherming bomen in Helmond 2023 en 

uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022 

 
Voorstel 1. De Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2023 vast te stellen; 

 
2. De bomenkaart aan te passen volgens bijgaande 1e wijziging uitvoeringsbesluit 
Bomenkaart Helmond 2022; 

 
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen de tweede wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening Helmond 2020 vast te stellen, conform bijgaand commissie- 
en raadsvoorstel; 

 
4. De regelingen op gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
14. dK | 51285553 - Nadere regels belastingen en WOZ 2023 

 
Voorstel 1. De Nadere regels belastingen en WOZ 2023 vast te stellen; 

 
2. De Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond 2023 vast te 

stellen; 

 
3. Na vaststelling als bedoeld onder 1 en 2 de besluiten op de gebruikelijke wijze 
bekend te maken. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

15. vdW | 51277273 - Aankoop van het voormalig Dr. Knippenbergcollege 

 
Voorstel 1. Tot aankoop over gaan van het voormalig Dr. Knippenbergcollege gelegen aan 

de Nachtegaallaan 40 te Helmond, een en ander conform bijgevoegde akte van 
levering; 

 
2. Bijgaande gebruiksovereenkomst met OMO aan te gaan tot de oplevering van de 
MFSA; 

 
3. Wethouder Van den Waardenburg te machtigen om, indien nodig, kleine 
wijzigingen in de akte en gebruiksovereenkomst te accorderen namens het college; 

 
4. De financiële gevolgen (budgettair) van de aankoop van het Dr. 
Knippenbergcollege te verwerken in de 1e Berap 2023; 

 
5. De eigenaars- en beheerskosten (budgettair) te dekken uit de Rijksmiddelen voor 
de Oekraïne. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
16. vdW | 51303308 - Straatnaamgeving december 2022 

 
Voorstel 1. In te stemmen met vernoeming oud-wethouder Piet de Roij in een toekomstige 

straatnaam; 

 
2. Een kunstwerk naar Sergeant Willo Martens te vernoemen, zoals met geel 
aangegeven op kaart 1; 

 
3. Vast te stellen de straatnaam ‘Drs. Gruijterslaan’, zoals met geel aangegeven op 
kaart 2; 

 
4. Af te wijzen het verzoek om een straatnaam te vernoemen naar meester 
Leenhouwers. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
17. vdW | 51215372 - Jaarprogramma Aandachtswijken 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het jaarprogramma aandachtswijken 2023; 

 
2. In te stemmen met het commissievoorstel en dit doorgeleiden naar de 
opiniecommissie van 14 februari 2023. 

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

 
  

18. vD | 51307064 - Didam-arrest: Publicatie inz. de hernieuwde uitgifte van erfpacht aan T.V. Shaile 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat de tennisvereniging Shaile wordt aangemerkt als 

enige serieuze gegadigde voor de hernieuwde uitgifte van erfpacht op de percelen 
grond, kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie A, nummers 4524, 4573 
en 4583, groot ca. 14.443 m² en gelegen op het Sportpark De Warande te 
Helmond; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

19. vdW | 50245750 - Didam-arrest: Publicatie inz. verkoop perceel Taftstraat - Suytkade aan Lidl Nederland 
GmbH 

 
Voorstel 1. Een gedeelte van het perceel gelegen aan de Taftstraat (Suytkade) te Helmond 

en kadastraal bekend als gemeente Helmond F1184 (ged.), ter grootte van ca. 
3.363 m2 verkopen aan Lidl Nederland GmbH; 

 
2. De verkoopprijs vaststellen op €700.000 (te vermeerderen met omzetbelasting) 
conform de waardebepaling van vb&t Nieuwbouw Makelaars d.d. 20 december 
2021; 

 
3. De als bijlage 1 bijgevoegde en reeds door Lidl Nederland GmbH ondertekende 
koopovereenkomst aangaan; 

 
4. Lidl Nederland GmbH aanmerken als enige serieuze gegadigde voor de aankoop 
van het sub 1. genoemde perceel; 

 
5. De voorgenomen verkoop van het sub 1 genoemde perceel met de als bijlage 2 
bijgevoegde publicatietekst openbaar bekendmaken via het Gemeenteblad op 
www.overheid.nl, met een termijn van 21 dagen voor derden om via een kort geding 
de voorgenomen verkoop tegen te houden. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
  

20. dV | 51299323 - Intentieovereenkomst met BPD Ontwikkeling B.V. / Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid 
B.V. / Stichting Woonpartners inz. ontwikkeling Marktkwartier 

 
Voorstel 1. De bijgevoegde intentieovereenkomst inzake de herontwikkeling van het 

Marktkwartier aangaan met BPD Ontwikkeling B.V., Van Wijnen Projectontwikkeling 
Zuid B.V. en Stichting Woonpartners; 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
21. dK | 50245759 - Niet kwijtschelden omzetbelasting kopers parkeerplaats Brandevoort De Veste blok 19  

 
Voorstel 1. Te besluiten om geen omzetbelasting terug te betalen aan de kopers van een 

parkeerplaats in blok 19 De Veste. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
22. Bo | 51073039 - Brainport Smart District: Grondprijzen inz. 40 KavelLAB 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het hanteren van de grondprijzenbrief 2021 voor twee pioniers 

van het 40 KavelLAB, de heer M. Nass en de heer B. van Pinxteren tot 31 december 
2023; 

 
2. In te stemmen met het verzoek van de pionier B. van Pinxteren om 23 m2 extra 
kavel te mogen aankopen; 

 
3. In te stemmen met betaling van legeskosten à €6.429, ten behoeve van de 
ruimtelijke procedure buitenplanse afwijking 40 KavelLAB, ten laste van de afdeling 
Ondernemen & Ontwikkelen; 

 
4. In te stemmen met het hanteren van de grondprijzenbrief 2021 tot 31 december 
2023 voor de overige pioniers die eveneens de Samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) hebben ondertekend. 

 
Besluit: Het college corrigeert de datum in het eerste beslispunt naar 31 december 2023. Voor het 

overige besluit het college conform het voorstel. 
 

  

 
  

http://www.overheid.nl/


 

 

23. Bo | 51131220 - Brainport Smart District: Wettelijke procedure ontwerp Crisis- en herstelwet 
bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan 

 
Voorstel 1. Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer vast te stellen dat een 

milieueffectrapportage vereist is voor het Chw bestemmingsplan Brainport Smart 
District; 

 
2. De bijgevoegde Actualisatie met oplegnotitie m.e.r.-beoordeling BSD van 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant vast te stellen en op basis van de 
milieueffectrapportage in combinatie met de oplegnotitie vaststellen dat de beoogde 
gebiedsontwikkeling geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft; 

 
3. De bijgevoegde brief met het besluit aan de initiatiefnemer (zijnde het college van 
B&W), vast te stellen en ter kennisname aan te nemen; 

 
4. Instemmen met het ontwerp Chw bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan 
Brainport Smart District; 

 
5. Voor het ontwerp Chw bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan Brainport 
Smart District de wettelijke procedure op te starten; 

 
6. Het schriftelijk in kennis stellen van het ontwerp exploitatieplan van de kadastrale 
eigenaren en eigenaren van opstallen binnen het exploitatieplangebied; 

 
7. De beleidsregel parkeernormen BSD vast te stellen en op de gebruikelijke wijze 
bekend te maken; 

 
8. Het beeldkwaliteitsplan BSD als wijziging op de welstandsnota o.g.v. de 
Inspraakverordening 6 weken ter inzage leggen; 

 
9. Voor het plangebied BSD als supervisor de heer P. van Wesemael aanstellen 
voor de advisering over redelijke eisen van welstand. 

 
Besluit: Het college stemt in met het voorstel en besluit om aansluitend een proces-raadsinformatiebrief 

over de gebiedsontwikkeling te verzenden aan de gemeenteraad.  
 

  
24. Do | 51283821 - Ontwikkelingen dossiers 21 voor de Jeugd en regionale samenwerkingsafspraken 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het werkplan ‘21 voor de Jeugd’ voor 2023 en de 

bijbehorende begroting; 

 
2. In te stemmen met de vernieuwde samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, 
lokale teams en Veilig Thuis; 

 
3. Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant te machtigen voor het inzetten van crisishulp 
en deze machtiging met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 in te laten gaan 
conform bijgevoegd concept gemeenteblad onder gelijktijdige intrekking van de 
‘Machtiging Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant’. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
25. dV | 51306937 - Dienstverleningsovereenkomst inz. schuldhulpverlening en heroriëntatie ondernemers 

2023-2025  

 
Voorstel 1. In te stemmen met het sluiten van bijgaande dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) met Senzer over Heroriëntatie van & Schuldhulpverlening aan zelfstandig 
ondernemers 2023-2025; 

 
2. In te stemmen met bijgaand mandaatbesluit waarmee Senzer voor de looptijd van 
de DVO de bevoegdheid krijgt om de schuldhulpverleningstaak voor de doelgroep 
zelfstandige ondernemers uit te voeren. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 

 

26. dV | 51303041 - Verlenging dienstverleningsovereenkomst inz. verstrekking leefgeld ontheemden 
Oekraïne door Senzer 

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

‘Regeling opvang ontheemden Oekraïne’ met Senzer tot 4 maart 2024; 

 
2. In te stemmen met het bekostigen hiervan uit de rijksvergoedingen die de 
gemeente ontvangt voor zowel de ontheemden in de gemeentelijke als de 
particuliere opvang; 

 
3. In te stemmen met het verwerken van de budgettair, neutrale gevolgen voor de 
begroting 2023 bij de 1e Berap 2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
27. dK | 51306989 - Positief toezichtoordeel Helmondse begroting 2023-2026 door provincie Noord-Brabant  

 
Voorstel 1. Ter kennisgeving aannemen van het positief toezichtoordeel van de provincie 

Noord-Brabant over de begroting 2023-2026. 

 
Besluit: Kennisgenomen. 

 
28. vL | 51298607 - Subsidieplafond Makersregeling 2023 

 
Voorstel 1. Het subsidieplafond Makersregeling 2023 vast te stellen op €75.000. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
29. vL | 51297658 - Subsidievaststelling: Stichting Industrieel Erfgoed Helmond 2021 

 
Voorstel 1. De subsidie voor 2021 van de Stichting Industrieel Erfgoed Helmond vast te 

stellen op €28.216; 

 
2. De stichting over het besluit te informeren en hiervoor in te stemmen met de 
conceptbeschikking. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
30. vL | 51296907 - Subsidieverleningen: Reguliere evenementen 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met het verlenen van de evenementensubsidies voor de reguliere 

evenementen in 2023, conform het advies van de Adviescommissie subsidies 
evenementen Helmond; 

 
2. Deze subsidies te dekken uit de post Festiviteiten; 

 
3. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

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

 
  

31.  
  



 

 

32. Do | 51307105 - Subsidieverlening: Stichting Voorstee en afronding projecten Global Goals 

 
Voorstel 1. In te stemmen met een incidentele subsidietoekenning van €3.750 aan Stichting 

Voorstee; 

 
2. De subsidieaanvraag van YD Care & Empowerment af te wijzen; 

 
3. Deze subsidie te dekken uit het budget Global Goals 2022; 

 
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar 
de gemeenteraad; 

 
5. In te stemmen met het voortzetten van het MAEX platform. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
33. vL | 51287748 - Subsidieverlening: Helmond Marketing 2023 

 
Voorstel 1. In te stemmen met de toekenning van een subsidie aan Helmond Marketing voor 

het jaar 2023, ten hoogte van €338.702 en dit te dekken uit de daarvoor bestemde 
middelen in de begroting; 

 
2. De toekenning van middelen, alsmede de reactie van het college op het Jaarplan 
2023, te communiceren richting Helmond Marketing via bijgevoegde brief. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
34. Bo | 51243142 - Subsidieverlening: Energiehuis Slim Wonen 

 
Voorstel 1. Besluiten tot het verlenen van een subsidie van €135.000 aan het Energiehuis 

Slim Wonen voor de periode 1 januari t/m 31 december 2023, conform bijgaand 
subsidieverleningsbesluit; 

 
2. Besluiten om de exploitatie van een gemeentelijk energieloket door het 
Energiehuis Slim Wonen aan te wijzen als een Dienst van Algemeen Economisch 
Belang (DAEB) conform bijgaand aanwijzingsbesluit. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
35. Do | 51285399 - Begroting G40 2023 

 
Voorstel 1. Op voorstel van het G40 Dagelijks Bestuur, in te stemmen met de G40 begroting 

2023. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 


