
 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 10-01-2023 

Aanvang 09:00 

Locatie Collegekamer 

Voorzitter         Wethouder C.J.M. Dortmans 

Secretaris       Gemeentesecretaris H.J. de Ruiter 

Aanwezig         Wethouders 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 

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

 

 
OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Openbare besluitenlijst van 19 december 2022 

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

 
Besluit: Het college schrapt het aantal hectaren onder het dictum van agendapunt 23. Met inbegrip van 

die wijziging, keurt het college de besluitenlijst goed en stelt deze vast. 

 
2. Uitnodigingenlijst 

 
Voorstel 1. De lijst van uitnodigingen te bespreken. 

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

 
3. Bo | 51131220 - Bekrachtiging paraafbesluit inz. raadsinformatiebrief 140 over Brainport 

Smart District bestemmingsplan en exploitatieplan 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het paraafbesluit d.d. 22 december 2022 inhoudende het in 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
4. Bo | 51315047 - Bekrachtiging paraafbesluit inz. raadsinformatiebrief 143 over planproces N279 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het paraafbesluit d.d. 21 december 2022 inhoudende het in 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
5. Bm | 51317173 - Bekrachtiging paraafbesluit inz. raadsinformatiebrief 144 over flexibilisering 

asielketen en regionale aanpak 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het paraafbesluit d.d. 22 december 2022 inhoudende het in 

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



 
 

 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
6. Bm | 51341503 - Bekrachtiging paraafbesluit inz. beantwoording raadsvragen 64 HH over 

declaraties collegeleden 

 
Voorstel 1. Bekrachtigen van het paraafbesluit d.d. 30 december 2022 inhoudende het 

verzenden van de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar 
de gemeenteraad. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
7. vD | 51195616 - Publicatie Didam-arrest: Politie Eenheid Oost-Brabant inz. 

bruikleenovereenkomst met opstalrecht Sportpark Molenven (deel 1) 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat de Politie Eenheid Oost-Brabant (hierna: de 

'Politie') wordt aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor het aangaan van 
een bruikleenovereenkomst (groot ca. 3471 m² ) met een overeenkomst voor het 
vestigen van een recht van opstal (groot ca. 110 m²) op het perceel grond, 
kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie B, nummer 4316 (gedeeltelijk) 
gelegen op het Sportpark Molenven te Helmond; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
8. vD | 50888201 - Publicatie Didam-arrest: St. Antoniusgilde Stiphout inz. bruikleenovereenkomst met 

opstalrecht Sportpark Molenven (deel 2) 

 
Voorstel 1. Over te gaan tot publicatie dat de vereniging St. Antoniusgilde Stiphout wordt 

aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor het vestigen van twee rechten 
van opstal op het perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Helmond, 
sectie B, nummer 4316 (gedeeltelijk), groot (I) ca. 72 m² en (II) ca. 149 m² en 
gelegen op het Sportpark Molenven te Helmond; 

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

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
9. vdW | 50902445 - Vrijgave tervisielegging ontwerpbestemmingsplan 't Hout – De Hoefkens 

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

een milieueffectrapportage niet vereist is voor het bestemmingsplan 't Hout - 
De Hoefkens; 

 
2. De bijgevoegde 'aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 't Hout – 
De Hoefkens, datum 19 december 2022, van Bureau Verkuylen', vast te 
stellen; 

 
3. De bijgevoegde conceptbrief met het besluit aan de initiatiefnemer, de heer 
D. Swinkels van LL Vastgoed BV, vast te stellen en te laten versturen; 

 
4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 't Hout – De Hoefkens; 

 
5. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
  



 
 

 

10. Bm | 51281546 - Aanwijzen stemdistricten en -bureaus's inz. Provinciale- en 
Waterschapsverkiezingen 2023 

 
Voorstel 1. De 37 stemdistricten en -bureaus aan te wijzen conform bijlage 1; 

 
2. Een Gemeentelijk stembureau in te stellen en deze te belasten met het 
centraal tellen op kandidatenniveau in sporthal de VEKA; 

 
3. Het aantal stembureauleden en plaatsvervangend stembureauleden 
(tellers) inclusief de hoogte presentiegeld vast te stellen; 

 
4. De teammanager burgerzaken te mandateren de stembureauleden te benoemen; 

 
5. De 12 locaties van de verkiezingsborden vast te stellen conform bijlage 2. 

 
Besluit: Conform voorstel.  

 
  

11. dV | 50923175 - FACTsheet evaluatie onderzoek honden in het Centrum 

 
Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande FACTsheet evaluatie onderzoek honden in 

het centrum van Helmond. 

 
Besluit: Kennisgenomen.  

 
  

12. vL | 51273022 - Verlenging nadere regels cultuurimpuls centrum van Helmond 

 
Voorstel 1. De Nadere regels subsidie Cultuurimpuls voor een programmatische investering 

in het centrum van Helmond 2023 vast te stellen; 

 
2. De teammanager Ondernemen & Ontwikkeling te mandateren voor alle 
benodigde uitvoeringshandelingen van de subsidieregeling, waaronder in ieder 
geval het verlenen en vaststellen van de subsidies, voor zover deze het bedrag 
van €15.000 niet overschrijden. 

 
Besluit: Conform voorstel. 

 
13. vL | 51296331 - Subsidieverlening, bestuursovereenkomst en -convenant 2023–2025 Bibliotheek 

Helmond-Peel 
 
Voorstel 1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst gemeenten Asten, Deurne, 

Helmond en Someren met betrekking tot de subsidiëring van de Stichting 
Bibliotheek Helmond- Peel 2023 tot en met 2025; 

 
2. In te stemmen met het convenant Bibliotheekwerk Helmond-Peel 2023 tot en 
met 2025; 

 
3. Wethouder Van Lierop te machtigen voor het ondertekenen van 
de bestuursovereenkomst en het convenant; 

 
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatie inzake de 
bestuursovereenkomst en convenant bibliotheek Helmond-Peel; 

 
5. Een subsidie te verlenen van €2.324.146 aan Stichting Bibliotheek Helmond-Peel; 

 
6. Deze subsidie te dekken binnen het vanuit programma 5 begrote 
subsidiebedrag voor de Bibliotheek Helmond-Peel; 

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

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

met het voorstel.  
 


