
Toezeggingen gedaan door het college van B&W  tijdens de behandeling van de begroting 2015 
De stand van zaken wordt gegeven voorafgaande aan de behandeling van de berap op 20 mei 2015 
 
 

onderwerp Portefeuille 
houder 

Pagina 
notulen 

dienst toezegging Vervolgprocedure 

Structurele dekking Smeulders  41 FC In begroting 2016  zichtbaar maken van structurele dekking bij 
structurele zaken en incidentele dekking bij incidentele zaken 

In de begroting 2016 wordt dit zichtbaar 
gemaakt (door middel van het opnemen 
van een overzicht incidentele baten en 
lasten). 

Nota reserves en voorzieningen Smeulders  42 FC Overzicht van reserves en voorzieningen die kunnen worden 
opgeheven bij voorjaarsnota 

Nadere uitwerking vindt plaats in de 
begroting 2016. 

Subsidieregister  Smeulders  42 FC Op korte termijn wordt subsidieregister naar raad gestuurd, register 
komt online 

Het subsidieregister is gepubliceerd op 
www.helmond.nl/actueel/subsidieregister.  

Gelabelde middelen Smeulders  43 FC In begroting op programmaniveau zichtbaar maken van middelen  die 
gelabeld zijn door het rijk en waar gemeente geen invloed op heeft;  in 
commissie financiën bespreken 

In de commissie financiën in het najaar 
zullen voorstellen besproken worden om 
het inzicht in de begroting op dit soort 
onderwerpen te vergroten. 

Voorjaarsnota  Smeulders  44 FC Beginspraak over thema’s cultuur, accommodatiebeleid en beheer 
openbare ruimte 

Voor deze thema’s zijn stadsgesprekken 
georganiseerd. De bevindingen en een 
verslag hiervan is bij de voorjaarsnota 
2015 gepresenteerd. 

Begrijpelijke taal begroting Smeulders  44 FC Begroting meer leesbaar maken Is onderwerp van aandacht bij het 
opstellen van de begroting 2016. 

Versnellingsagenda duurzaamheid Smeulders  47 S&B Begin 2015 bijeenkomst organiseren en in interactieve sessie de 
versnellingsagenda duurzaamheid opstellen . In die agenda 
meenemen van motie klimaatneutraliteit 

Conform het coalitieakkoord zal middels 
de Conferentie Duurzaamheid (11,12, 13 
juni 2015) met (externe) partners in 
Helmond en regio ohgv Duurzaamheid 
gewerkt worden aan nieuw 
Duurzaamheidsprogramma. Dit als 
opvolging van het huidig 
Klimaatprogramma 2013-2016. Hiervoor 
is een extra budget gereserveerd van 
700.000,-. 

Bodemsaneringsbeleid  Smeulders  48 S&B Voorjaar 2015 toelichting geven op bodemsaneringsbeleid in 
commissie Omgeving 

Dit heeft  plaatsgevonden op 14 april jl.  

Raad in beeld Blanksma 49 FC Voorjaar 2015 komt er een voorstel Zie motie 23. 

Stadswacht  Blanksma  50 S&B Nagaan hoe personeelsbeleid wordt ingevuld  en of stadswachten 
worden ontslagen. Informatie in commissie BE 

De commissie BE is op 21 mei 
geïnformeerd. 

Evenementen  Blanksma/ 
Stienen  

51/72 S&B Nagaan of regelgeving bij evenementen dient te worden aangepast De deregulering van de evenementen 
hangt samen met de in voorbereiding 
zijnde beleidsnota evenementen. Wat 
intussen gedaan is, is dat er een nieuwe 
indeling gemaakt is van een classificatie 
van evenementen, waardoor er meer 
evenementen vallen onder een melding 
en de meer eenvoudige evenementen 
vallen onder een “lichter” toetsings-
regime. Dit dient echter nog 



geformaliseerd te worden in het beleid. 
Daarnaast is het nu ook mogelijk 
gemaakt om de aanvraag digitaal in te 
dienen. 

Vergoeding raadsleden Blanksma  51 Griffie  Nagaan of vergoeding kan worden aangepast of dat uitbetaling 100% 
dient te zijn 

In de raadsvergadering van juli 2015 zal 
een voorstel vergoeding voor raadsleden 
en burgercommissieleden 2015 worden 
voorgelegd, waarbij antwoord gegeven 
wordt op deze vraag. 

Vergelijking faciliteiten raden Blanksma  51 Griffie Verzoek aan rekenkamercommissie om faciliteiten van de raden te 
vergelijken 

Het onderzoek hiernaar loopt nog. 

Pilot kleinschalig openbaar vervoer De Vries 52 S&B Pilot start december 2014 en duurt 2 jaren Eind dit jaar zal de evaluatie van de pilot 
besproken kunnen worden in de 
commissie Omgeving 

Bussen op waterstof De Vries 53 S&E Nagaan mogelijkheden van bussen op waterstof  Er wordt een proef gestart met de inzet 
van twee waterstofbussen op de HOV-lijn 
in Eindhoven. Deze bussen zullen tanken 
bij het waterstoftankstation in Helmond. 

Beheer openbare ruimte/plantsoenen De Vries 54 S&B Ruimte voor initiatief van bewoners De invulling van deze toezegging wordt 
meegenomen in de uitwerking van de bij 
de behandeling van de begroting 2015 
aangenomen motie 15, waar hij ook deel 
van uit maakt (‘wijken te faciliteren bij  
kostenbesparende 
bewonersinitiatieven’). Daarbij wordt ook 
de input uit het Stadsgesprek Beheer 
Openbare Ruimte betrokken. 

Muntautomaten parkeren De Vries 55 S&B Geleidelijk uitfaseren van muntautomaten Het ligt in de bedoeling dat dit jaar een 
start gemaakt wordt met het omzetten 
van de eerste automaten. Hiervoor zal 
een plan van aanpak gemaakt worden, 
welke automaten omgezet zullen worden 
naar muntloos instellen 
parkeerautomaten. Beeldschermen en 
dergelijke moeten worden aangepast en  
op de juiste manier gepubliceerd worden. 
 

Parkeren in Annawijk en Suytkade De Vries 55/56 S&B Betaald parkeren Fitland en parkeerdruk Annawijk en Suytkade Parkeren Fitland: 
Fitland heeft in februari 2015 betaald 
parkeren ingevoerd voor haar eigen 
parkeergarage. Tot op heden heeft dit 
nog niet gezorgd voor veel 
parkeerproblemen in de directe 
omgeving. Zolang er geen 
parkeerproblemen ontstaan zal de 
gemeente op grond van het vastgestelde 
parkeerbeleid geen nieuwe maatregelen 
voorstellen.  
 



Parkeren Annawijk-Cacaofabriek: 
De gemeenteraad heeft bij het 
verstrekken van het krediet voor aanleg 
van het parkeerterrein Cacaofabriek 
besloten om op het parkeerterrein bij de 
Cacaofabriek betaald parkeren in te 
stellen. Betaald parkeren is tot nu toe  
echter nog niet gerealiseerd. De dekking 
voor de jaarlijkse (kapitaallasten)  wordt 
hierdoor vooralsnog niet gerealiseerd. 
In de praktijk blijkt dat de in het verleden 
bestaande parkeerdruk in de Annabuurt 
voor een groot deel is verdwenen. De 
parkeerders, die in het verleden in de 
Annabuurt parkeerden, staan nu namelijk 
op het nog gratis zijnde parkeerterrein 
van de Cacaofabriek. Dit zorgt tot op 
heden nog niet voor een tekort aan 
parkeerplaatsen bij de Cacaofabriek.  
Invoering van betaald parkeren zal naar 
verwachting weer leiden tot 
parkeeroverlast in dat deel van de 
Annabuurt dat het dichtst bij de 
Cacaofabriek is gelegen. 

Centrumplan  De Vries 57 S&B Gesprek gaande met projectontwikkelaar over afschaling centrumplan Onderhandelingen bevinden zich in de 
eindfase. Vanwege de (juridische) positie 
van de gemeente Helmond kan op dit 
moment niet verder inhoudelijk worden 
ingegaan op dit dossier. 

Camperplaatsen  De Vries  57 S&B Nagaan mogelijkheden camperplaatsen Afgelopen periode hebben we in 
samenwerking met de Nederlandse 
Kampeerautoclub de kansen en 
mogelijkheden voor het realiseren van 
een camperlocatie in beeld gebracht. 
Verschillende locaties zijn daarbij op 
hoofdlijnen onderzocht. Uit deze 
zogenoemde ‘quick scan’ zijn enkele 
locaties als kansrijk beoordeeld. 
Vervolgstap is nu te onderzoeken of de 
realisatie van een camperlocatie (en met 
welke inrichting) op een van deze 
locaties ook financieel haalbaar is. 

Mierloseweg  De Vries 57 S&B Aanpak Mierloseweg meenemen in Voorjaarsnota De Mierloseweg is opgenomen in de 
Voorjaarsnota. Besluitvorming volgt in 
het kader van de begroting. 

Toeristenbelasting  De Vries 57 SE Nagaan van mogelijkheden van toeristenbelasting en bespreken in 
commissie 

Wordt opgepakt, eerste verkenningen 
zijn gedaan 

155 red een bedrijf Van Mierlo 59/60 SE Onderzoek loket voor mkb en zzp- ers Helmond neemt deel aan het landelijk 
initiatief van het Instituut voor het 



Midden- en Kleinbedrijf. Zie 
raadsinformatiebrief 11 van 1 april 2015. 

Inkoop  Van Mierlo 60 FC Nagaan of lokale ondernemers nog meer kansen kunnen krijgen Zie toelichting motie 3 

Deregulering  Van Mierlo 60 VBJZ Binnen enkele maanden projectvoorstel naar de commissie. In dat 
voorstel wordt website meegenomen 

Na afronding eerste tranche zullen de 
eerste resultaten a.d.h.v. voorstellen 
worden gepresenteerd. De website 
inclusief dereguleringsbutton maakt deel 
uit van het bijbehorende 
communicatitetraject. 

Laaggeletterdheid  Van Mierlo 62 SE Samen met ROC en stichting Leren en werken raad informeren over 
stand van zaken laaggeletterdheid 

Er is een aanvalsplan laaggeletterheid in 
voorbereiding in samenwerking met het 
ROC Ter Aa en Stichting Lezen en 
Schrijven ihkv de uitvoering van de 
motie, de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs en het nieuwe 
landelijke actieplan. 

Super Sociaal voor jongeren -21 v.d. Zanden 69 SE Bekijken of jongeren -21 jr. bij Super Sociaal aangesloten kunnen 
worden 

Door de leeftijdsgrens te verlagen, komt 
een grotere groep mensen in aanmerking 
voor de dienstverlening van de Super 
Sociaal. Dit zou tot krapte kunnen leiden. 
Op dit moment is er geen wachtlijst.  
Voor de zomer vindt overleg plaats met 
de bedrijfsleider van de Super Sociaal 
om verruiming van de doelgroep te 
verkennen en de mogelijke gevolgen 
ervan. Ook spreken we over de 
doorontwikkeling van het concept Super 
Sociaal. 

Savant  v.d. Zanden 70 SE  Raad informeren, zodra mogelijk, over onderhandelingen met Savant Raadscommissie Maatschappij is 
maandelijks geïnformeerd over de 
voortgang van het traject met Savant tot 
dit was beëindigd.  

mantelzorgcompliment v.d. Zanden 70 SE 1
e
 kwartaal 2015 voorstel naar raad over mantelzorgcompliment Door een herprioritering naar het 

opstellen van de armoedenota is dit 
voorstel doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van juli. 

Regionaal  urgentiesysteem Stienen  72 S&B Voorjaar 2015 informatie naar raad De Huisvestingswet 2014 is op 1 januari 
2015 in werking getreden. Dit heeft tot 
gevolg dat op basis van overgangsrecht 
de huidige regionale verordening op 1 
januari 2016 zijn werking verliest. 
In het bestuursconvenant stedelijk 
gebied 2013 is afgesproken één 
uniforme urgentieregeling in te voeren. 
Inmiddels is een uitgangspuntennotitie 
vastgesteld, op grond waarvan een 
huisvestingsverordening zal worden 
opgesteld. Naar verwachting zal deze 
verordening in november 2015 ter 



behandeling aan de raadscommissie en 
in december 2015 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. 

Samenwerking met culturele  
instellingen 

Stienen  72 SE Uitkomst meenemen in Voorjaarsnota Samenwerking tussen Speelhuis en 
Cacaofabriek is gestart. In het kader van 
het bezuinigingsvraagstuk zijn door alle  
instellingen mogelijkheden tot 
verdergaande samenwerking benoemd. 
Deze zullen in de loop van het komend 
jaar en –afhankelijk van de complexiteit- 
de jaren daarna verder uitgewerkt 
worden. 

Zwembad  Stienen  73 SE Zodra meer informatie, dan naar raad Onderwerp wordt in juni besproken in de 
raadscommissie Omgeving. 

Welstandscommissie  Stienen  74 S&B Gesprek met Welstandscommissie over deregulering gaande Naar aanleiding van deze toezegging en 
een eerder besluit van het College is in 
een drietal bestuurlijke overleggen de 
werkwijze van welstand besproken en 
welke aanpassingen hierin gewenst zijn. 
De Welstandscommissie zal zich de 
komende tijd meer richten op majeure 
projecten. Kleine, veelvoorkomende 
bouwwerken kunnen ambtelijke worden 
afgedaan of zijn vergunningvrij. 
Daarnaast is voor een groot gebied van 
de gemeente het minimum 
welstandsniveau van toepassing (70%). 
Daar kunnen alle bouwaanvragen 
ambtelijk worden afgedaan.  
Het reclamebeleid zal worden aangepast 
in samenhang met de 
dereguleringstaakstelling en de 
aanpassing van het URT-beleid. Bezien 
moet worden welke aanpassingen al op 
korte termijn gerealiseerd kunnen 
worden. Uiteindelijk moeten de 
wijzigingen leiden tot een integraal 
beleidsdocument op het gebied van 
reclame in de openbare ruimte. 
 
Verder zal in het kader van de 
Omgevingswet de rol van de 
Welstandscommissie heroverwogen 
worden. Nieuw is de integrale 
benadering van ruimtelijke kwaliteit die 
Omgevingsplannen zullen vragen. In dat 
verband wordt de vraag actueel in welke 
gevallen advisering door (een commissie 
van) externe specialisten gewenst is en 



hoe deze tot stand komt. Ook hier zullen 
voorstellen voor worden uitgewerkt. 

Speeltuin Leonardus Stienen  74 S&B Speeltuin Leonardus wordt procesmatig meegenomen bij ontwikkeling 
Leonardusbuurt. Komt waarschijnlijk in maart/april 2016 in raad 

De stand van zaken is opgenomen in de 
voorjaarsnota 2015 welke op 4 juni wordt 
behandeld in de Raad. 

 



Behandeling programmabegroting 2015 
6 november 2014 

 
Ingediende moties en amendementen 

Amendementen 

Partij Nr. Amendement Besluit  Stand van zaken 

CDA--GL-HA-VVD-PvdA-S2013 1 Terugdraaien bezuinigingen op vrijwilligersorganisaties (dekking: 
structurele ruimte Meerjarenbegroting jaarschijf 2017) 

 
AANGENOMEN 

Dit is meegenomen in de besluitvorming 
rondom het Subsidieprogramma Versterken 
Lokale Netwerken 2016. De bezuiniging is 
teruggedraaid. 

SDOHHB 2 Bezuiniging van 50.000 euro op post onderhoud en beheer 
Centrum uit stellen (dekking: onvoorzien incidenteel) 

 
VERWORPEN 

 

PvdA-D66 3 Verhoging legeskosten op kinderopvang schrappen; in plaats 
daarvan pollerpalen Brandevoort verwijderen en fonteinen 
parkeergarages sluiten 

 
INGETROKKEN 

 

PvdA-HH 4 Geplande bezuiniging accommodatiebeleid terugbrengen tot 
250.000,- (dekking: 2016: verlagen storting Grondbedrijf en 2017 
en 2018 via pos. eindsaldo begroting 

 
VERWORPEN 

 

D66-PvdA 5 Aanvalsplan laaggeletterdheid (dekking: onvoorzien incidenteel 
50.00,- en structureel 20.000,- uit bezuiniging op AMW 

 
INGETROKKEN, 
AMENDEMENT IS OMGEZET 
NAAR MOTIE 22 

 

D66 6 Bezuiniging op innovatief vermogen bedrijfsleven ongedaan 
maken  (dekking: bezuiniging 7% BJB en 7% LEVgroep 

 
INGETROKKEN 

 

D66 7 Geen betaald parkeren bij Cacaofabriek (dekking:: bezuiniging op 
AMW, BJBrabant en LEVgroeo) 

VERWORPEN  

D66 8 Livestream voor uitzending raadsvergaderingen (dekking: 25.000,- 
uit onvoorzien incidenteel; structureel  14.000,,- door opheffing 
Welstandscommissie) 

INGETROKKEN, 
AMENDEMENT IS OMGEZET 
NAAR MOTIE 23 

Zie motie 23. 

 
 
 
 



Moties 
 

Partij Nr. Motie Besluit  Stand van zaken 

SP 1 Verlaging raadsvergoeding tot  80% INGETROKKEN  

VVD-SDOHHB-CDA-GL-PvdA-S2013-
HA-FVvL 

2 Communicatie over decentralisaties met inwoners AANGENOMEN In de raadscommissie Maatschappij is begin 
2015 het communicatieplan toegelicht, 
waarvan dit onderdeel was.   

VVD-FVVL-HA-CDA-GL 3 Lokaal inkopen en aanbesteden; gunningsprocedure en 
aanbestedingscriteria openbaar maken 

AANGENOMEN Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is 
opgenomen op 
http://www.helmond.nl/Internet/inkoop/Inkoop
-en-aanbestedingsbeleid/Algemeen-
aanbesteding-en-inkoop 
 
In een interne klankbordgroep wordt nog 
bekeken hoe inkoopinformatie beter 
ontsloten/toegankelijk gemaakt kan worden. 

VVD-FVVL-HA 4 Samenwerken met IMK via 155 red een bedrijf om noodlijdende 
bedrijven tijdig in beeld te krijgen en onnodige uitval terug te dringen 

 
INGETROKKEN 

 

SDOHHB 5 Concrete plannen bij VJN 2015 voor financiële en materiële steun 
voor burgerinitiatieven op wijkniveau 

 
INGETROKKEN 

 

SDOHHB 6 Voorgenomen bezuinigingen voor 2016 en verder voorlopig 
parkeren in afwachting van herijking financiële reserves gemeente 
Helmond (bespreken bij VJN 2015) 

 
VERWORPEN 

 

PvdA--D66-HH 7 Langdurigheidstoeslag INGETROKKEN  

D66--PvdA 8 Onderzoek naar mogelijkheden nieuw zwembad modernisering 
huidig bad 

AANGEHOUDEN  

D66-PvdA 9 Meldpunt overbodige regelgeving en administratieve lasten invoeren VERWORPEN  

D66 10 Opheffen Welstandscommissie VERWORPEN  

HH 11 Invoeren toeristenbelasting in 2015 en opbrengsten besteden voor 
bevorderen toerisme 

AANGEHOUDEN  

http://www.helmond.nl/Internet/inkoop/Inkoop-en-aanbestedingsbeleid/Algemeen-aanbesteding-en-inkoop
http://www.helmond.nl/Internet/inkoop/Inkoop-en-aanbestedingsbeleid/Algemeen-aanbesteding-en-inkoop
http://www.helmond.nl/Internet/inkoop/Inkoop-en-aanbestedingsbeleid/Algemeen-aanbesteding-en-inkoop


HA-VVD-SP-GL 12 Accommodatie speeltuinvereniging Leonardus integraal opnemen in 
herstructureringsplannen Leonardusbuurt 

 
AANGENOMEN 

De stand van zaken is opgenomen in de 
voorjaarsnota 2015 welke op 4 juni wordt 
behandeld in de Raad. 

HA-VVD-SP-GL 13 Betere  dienstregeling busvervoer  binnen Helmond,, met name 
Dierdonk 

AANGENOMEN Op 29 april 2015 hebben wij onze 
inspraakreactie op het ontwerp Programma 
van Eisen (PvE) Openbaar Vervoerconsessie 
Zuidoost Brabant verstuurd naar het college 
van Gedeputeerde Staten van Noord 
Brabant. Daarbij is ook ingegaan op dit punt. 
Middels raadsinformatiebrief 024-2015 bent u 
geïnformeerd over onze reactie.  

HA-VVD-SP-GL 14 Samen met woningcorporaties maatregelen treffen  om te 
voorkomen dat huurders in betalingsproblemen  komen 

 
AANGENOMEN 

Op basis van de prestatieafspraken 2013 
wordt jaarlijks gezamenlijk met de 
woningcorporaties een notitie kernvoorraad 
opgesteld. Door het opstellen van deze notitie 
wordt inzicht verkregen in de (huur-
)prijsontwikkeling van de woningvoorraad. 
Afgesproken is dat de woningcorporaties 
gezamenlijk zorgdragen voor een 
kernvoorraad van 14.000 woningen (dwz 
huurwoningen met een maximale huurprijs 
onder de huurtoeslaggrens, € 710,68).  Van 
deze woningvoorraad dient 70 % minimaal 
een huurprijs te hebben onder de 
aftoppingsgrens voor 3 en 
meerpersoonshuishoudens (in 2015 < 
€618,24). 
De woningcorporaties voldoen momenteel 
nog aan de gemaakte afspraken, wel is een 
toenemende druk op het huurprijsniveau 
waarneembaar. 
Tot slot wordt jaarlijks in het bestuurlijk 
overleg tussen de wethouder en de 
directeuren van de woningcorporaties het 
huurprijsbeleid besproken. 

GL-HA-S2013-VVD-PvdA-SP-FVvL 15 mogelijkheden onderzoeken om openbaar groen meer natuurlijk en 
onderhoudsvriendelijk in te richten 

AANGENOMEN Zoals ook eerder aangekondigd in de 
Voorjaarsnota 2015 - onder 3.4 beheer 
openbare ruimte - zullen wij bij de 
Programmabegroting 2016-2019 concrete 
voorstellen doen om het beheer van 
openbaar groen op een meer natuur-en 
onderhoudsvriendelijke manier aan te 
pakken, waarbij inwoners een grotere rol 
krijgen. 



GL-HA-VVD-PvdA-SP-S2013 16 mogelijkheden onderzoeken om versneld te investeren in 
verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

AANGENOMEN Voor de verduurzaming van een deel van het 
gemeentelijk vastgoed is - in voorbereiding 
op de Voorjaarsnota 2015 - een pakket van 
maatregelen opgesteld, zie ook pagina 26 
van de Voorjaarsnota 2015. De gebouwen 
die buiten de scope van de Voorjaarsnota 
2015 vallen zullen betrokken worden in het 
traject/proces van het opstellen van het 
nieuwe  duurzaamheidsprogramma. 

S2013 17 invoeren toeristenbelasting, deel inkomsten (30.000,-) ten goede 
laten komen van inloophuis De Cirkel, rest  ter versterking van het 
positieve beeld van de stad 

 
AANGEHOUDEN 

 

FVVL 18 onderzoek samenwerking Peelgemeenten (zoals Deurne) om 
samen te komen tot een nieuw zwembad 

 
AANGEHOUDEN 

 

FVVL 19 Invoeren toeristenbelasting AANGEHOUDEN  

FVVL 20 Onderzoek naar startplek voor ondernemers, vergelijkbaar met 
Bedrijvencentrum Heistraat 

VERWORPEN  

PvdA-D66 21 Vergoeding invullen van formulieren door Formulierenbrigade blijven 
vergoeden (dekking: binnen bestaande budget of armoedebeleid) 

 
AANGEHOUDEN 

 

D66-PvdA 22 Aanvalsplan laaggeletterdheid AANGENOMEN Er is een aanvalsplan laaggeletterheid in 
voorbereiding in samenwerking met het ROC 
Ter Aa en Stichting Lezen en Schrijven ihkv 
de uitvoering van de motie, de Wet Educatie 
en Beroepsonderwijs en het nieuwe landelijke 
actieplan. 

D66 23 Raad in beeld - Livestream voor uitzending raadsvergaderingen AANGENOMEN De stand van zaken is opgenomen in de 
voorjaarsnota 2015 welke op 4 juni wordt 
behandeld in de Raad. In de 
raadsvergadering van juni of juli zal dit 
voorstel worden behandeld. 

 


