
 

 

 

Behandeling Voorjaarsnota  
4 juni 2015 

Ingediende moties en amendementen 
 

Partij Nr. Amendement Besluit 

Ls-FVvL 1 Bezuiniging Wijkaccommodaties niet door laten gaan verworpen 

Ls 2 Subsidie van 30.000 euro voor Inloophuis De Cirkel verworpen 

D66-FVvL 3 Uitstel asbestvrij maken zolder kasteel ingetrokken 

D66 4 Ondersteunen ondernemers bij financiering draaicarroussel aangenomen 

HH-Ls 5 In 2016 niet extra bezuinigen op cultuur en bezien of dit ook voor volgende jaren kan 
gelden 

verworpen 

 
 
 

Partij Nr. Motie Besluit 

VVD-HA 1 Actualiseren regelgeving bouwen ingetrokken 

VVD-HA 2 aanpassing APV om mogelijk te maken dat er op meerdere locaties 

speelautomatenhallen geëxploiteerd   kunnen worden 

aangenomen 

Ls 3 Voor 1 oktober a.s. concrete voorstellen inzake armoedebeleid, Sociaal innovatief 
fonds stofkamstudie inzake nota Reserves en voorzieningen 

aangenomen 

Ls 4 Voor 1 oktober 2015 Overzicht opleidingen VMBO-MBO niveaus 1-4 en aangeven 
welke acties ondernomen zullen worden om onderwijsaanbod en onderwijsprofiel 
inwoners beter op elkaar aan te laten sluiten 

verworpen 

PvdA-HH 5 Onderzoek herinrichting Hoogeind (veevoerfabrieken) en vervanging Sluis 8 door 
stuw 

ingetrokken 



 

 

PvdA-D66-HH-HA 6 Onderzoek ondertunneling spoorwegovergangen en hiervoor beschikbare subsidies aangenomen 

PvdA-HH-FVvL 7 Opschorten ouderbijdrage GGZ     aangehouden 

PvdA-SP-D66-
S2013-HH 

8 Overleg nieuwe proniciebestuur - nieuwe bestuursakkoord en kansen voor Helmond  aangenomen 

PvdA-GL-SP-D66-
-S2013-HH-HA 

9 Omleiding N279 om Dierdonk alleen aanleggen als verkeerskundige noodzaak 
wordt aangetoond  en het leefmilieu daarmee wordt verbeterd 

aangenomen 

PvdA-HH 10 Opschorten bezuiniging wijkaccommodaties     aangehouden 

PvdA-D66 11 collegevoorstel met mogelijkheid op meerdere locaties een coffeeshop te exploiteren  ingetrokken 

D66-FVvL-HH-
PvdA 

12 Fietsenstalling bij Centraal Station gratis laten blijven     aangehouden 

D66-FVvL-PvdA-
HH 

13 Standpunt innemen over Eindhoven Airport en dit delen met Alderstafel verworpen 

HA-VVD-SP-GL-
PvdA 

14 College in gesprek gaan met fondsen in de stad om oplossing te vinden voor 

probleem structurele lasten coördinerende taken De Cirkel 

aangenomen 

GL-SP-FVvL-HA-
HH 

15 Meer duurzame aanplant en inpassing van bomen bij ruimtelijke ontwikkelingen aangenomen 

GL-SP-HA-HH-
D66-S2013 

16 Onderzoek of in iedere wijk een openbaar watertappunt kan worden gerealiseerd aangenomen 

FVvL-Ls-PvdA 17 Zoeken naar middelen om amateurkunst te blijven ondersteunen en subsidies 
evenementen op niveau te houden 

verworpen 

 


