
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 15-02-2022 

Aanvang 09:30 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 8 februari 2022 

 
Voorstel 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

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

 
 

3. vdB | 50888217 - Coronacrisis: 4e tranche Noodfonds Corona 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met verlenging van het Noodfonds Corona voor maatschappelijke en culturele 

organisaties met een 4e tranche van 1 juli 2021 t/m 1 januari 2022; 
2. Beleidsregels Bijdrageregeling Noodfonds Corona 4e tranche vast te stellen; 
3. Voor het Noodfonds Corona 4e tranche uit de steunpakketten Rijk coronacrisis / algemene reserve een 

bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de 1e Berap 2022; 

 
Besluit: het college schrapt het vierde beslispunt. Met inbegrip van die wijziging, besluit het 
college conform het voorstel. 

 
 

4. vD | 50857773 - Raadsinformatiebrief: Verdeling Wijkbudgetten 2022 
 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met het concept-verdeelbesluit buurtbudget stedelijke vernieuwing 2022 met daarin 

opgenomen de verdeling van het budget wijkraden en het budget Knelpunten Woonomgeving; 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief betreffende het verdeelbesluit 2022 en deze doorgeleiden 

naar de raad. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
 
 
  



 

 

5. Bm | 50887091 - Raadsinformatiebrief: Voortgangsrapportage 2021 en Veiligheidsplan Peelland 2019-
2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad op 16 februari 

2022 om 16.00 uur; 
2. In te stemmen met het verzenden van het persbericht namens de regiogemeenten op 16 februari 2022 

om 16.00 uur. 
 

Besluit: conform voorstel. 

 
 

6. vdB | 50888787 - Beantwoording raadsvragen 5 LS: OZB niet-woningen (MKB-ondernemers en 
verenigingen) 

 
Voorstel 

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

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

 
7. vD | 50833191 - Tarieven Taxbusopdrachtnemers 2022 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met de staffeltarieven (opgenomen in bijlagen 2b en 2e) voor de periode van 1 januari 

2022 tot en met 30 juni 2022; 
2. Een volmacht te verstrekken aan de bestuurlijke stuurgroep Taxbus c.q. de deelnemers aan dat overleg 

voor verlenging van de staffeltarieven van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, indien en voor zover 
geen sprake is van stabiele volumes en van een stabiele situatie met betrekking tot corona; 

3. De vervoerder Alptax (bijlage 2b) en het mobiliteitscentrum Munckhof (bijlage 2e) middels bijgevoegde 
brieven hierover te informeren; 

4. In te stemmen met verwerking van de indexering van €14.656 in de 1e Berap en deze te dekken uit de 
middelen zoals deze ten behoeve van indexering zijn opgenomen in de begroting. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

8. vdW | 50885147 - Meerjarenplanning en financiering Hoogspanningsmasten en nieuwsbrief februari 2022 
 
Voorstel 

 
1. Een officiële aanvraag bij TenneT in te dienen voor het onder de grond brengen (verkabelen) van de 150 

kV hoogspanningsmasten in Brandevoort onder voorbehoud van accordering bestemmingsreserve 
Hoogspanningsmasten door de gemeenteraad; 

2. De opdracht te verstrekken aan WSP (voorheen Petersburg Consultants) voor de uitvoering van een pilot 
meetsysteem in Brandevoort onder voorbehoud van accordering bestemmingsreserve 
Hoogspanningsmasten door de gemeenteraad; 

3. De raad voor te stellen een bestemmingsreserve Hoogspanningsmasten van €3,1 miljoen te vormen ten 
laste van de reserve grondbedrijf voor de verkabeling en het meetsysteem en bijkomende kosten; 

4. De raad voor te stellen in de begroting een post op te nemen van €200.000 voor de kosten van 2022, te 
dekken uit de nieuwe reserve Hoogspanningsmasten; 

5. De raad voor te stellen in de periode 2023-2026 een krediet te vormen van in totaal €2,9 miljoen, in 4 
termijnen van €725.000; 

6. Het commissie- en raadsvoorstel Meerjarenplanning en financiering hoogspanningsmasten vast te 
stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad; 

7. In te stemmen met de nieuwsbrief Hoogspanningsmasten februari 2022 en deze door te geleiden naar 
de gemeenteraad en te verzenden aan de wijkraad Brandevoort en de betrokken inwoners. 

 
Besluit: conform voorstel. 
 

 
 
 
  



 

 

9. vD | 50700366 - Subsidievaststelling: Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) 2019 en herziening 2020 

 
Voorstel 

 
1. In te stemmen met een lagere subsidievaststelling voor SMO over 2019 en het terugvorderen van 

€56.369 aan eigen bijdrage over 2019; 
2. In te stemmen met de herziene vaststellingsbeschikking over 2020 en het terugvorderen van de volledige 

eigen bijdrage van €72.112 die SMO ontving in 2020. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ha | 50889431 - Subsidievaststelling: Bereikbaarheidsagenda inzake Routegebonden projecten 
december 2021 

 
Voorstel 

 
1. Het Vaststellingsplan routegebonden projecten 2021-december inzake de Bereikbaarheidsagenda 

Zuidoost-Brabant vast te stellen in overeenstemming met het advies van het Portefeuillehoudersoverleg 
Mobiliteit en Innovatie van 2 december 2021; 

2. Bijgaande (concept) vaststellingsbeschikkingen te versturen aan betreffende gemeenten. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

11. vdB | 50880785 - Subsidieverlening: Stichting Ondernemersfonds Helmond 2022 
 
Voorstel 

 
1. Het geraamde subsidiebedrag voor het Ondernemersfonds voor 2022 te bepalen op €689.507 en dit te 

dekken uit programma 7, Economie 2022; 
2. Het voorschot ter hoogte van 90% van de subsidie (ad. €620.557) uit te keren aan de Stichting 

Ondernemersfonds Helmond; 
3. Het verleningsbesluit aan het Ondernemersfonds Helmond vast te stellen en te versturen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vdW | 50865624 - 4e wijziging uitvoeringsbesluit 2020, 4e wijziging nadere regels Afvalstoffenverordening 
2017 en 1e wijziging Beleidsregel locatiekeuze Afvalvoorzieningen 2019 

 
Voorstel 

 
1. De 4e Wijziging uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 vast te stellen; 
2. De 4e Wijziging nadere regels Afvalstoffenverordening 2017 vast te stellen; 
3. De 1e Wijziging beleidsregel locatie keuze afvalvoorzieningen Helmond 2019 vast te stellen; 
4. Hiertoe de bewonersbrief te verzenden. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

13. vdW | 50862127 - Luierinzameling bij kinderdagverblijven en aanwijzingsbesluit 

 
Voorstel 

 
1. De bijdrage voor de kinderdagverblijven op 50% van hun afvalkosten van de luiercontainer vast te 

stellen; 
2. Het plaatsingsplan voor de luiercontainers vast te stellen; 
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel.  
 
 


