
 

 

Behandeling Begroting 2016  
5 november 2015 

Ingediende moties en amendementen 
 
Partij Nr. Amendement Besluit 

Ls 1 Post onvoorzien incidenteel voor 20166 te verhogen met 400.000,-, te dekken bin-
nen de reserves en voorzieningen 2016-2019 

Verworpen 
 

Ls-FVvL 2 Wijkhuis de Terp openhouden en hiervoor een bedrag van 450.000,- beschikbaar te 
stellen, tee dekken binnen de  reserves en voorzieningen 2016-2019 

Verworpen 

Ls 3 4.500.000,- uit de post Stadslab en Stadsleerbedrijf toe te voegen aan de algemene 
reserves en het college opdracht geven binnen een half jaar met plannen te komen 
voor verbetering positie  vaan de wijkhuizen 

Verworpen 

Ls 4 extra subsidie van 250.000,- voor Speeltuin Helmmond West t.b.v. bouw kantine, te 
dekken binnen de reserves een voorzieningen 20116-220199 uit de post reserve  
Cofinancieringsfonds. 

Ingetrokken 

 
 
 

Partij Nr. Motie Besluit 

SP-HA-PvdA-D66-GL-
HH-VVD 

1 eisen voor duurzaamheid opnemen bij aanbesteding huisbankier  Aangenomen  
 

CDA-HA-GL-SP-VVD--
HH-D66 

2 behoud functie van buurtbeheerder Aangenomen  
 

VVD-CDA-HA-SP-GL 3 Geld livestream pas aanwendden als raad besluit hierover heeft genomen. Als 
livestream niet doorgaat vrijkomende middelen toevoegen aan algemene middelen.. 

Aangenomen  
 



 

 

Ls 4 pilot experimenteel verruimde regelgeving op het gebied van de Participatiewet Aangenomen 

PvdA en alle andere 
fracties 

5 onderzoek  naar tool voor bedrijven om te berekenen of terughalen van productie 
(reshoring) voordelen oplevert en hierbij aan te haken bij ontwikkelingen van de 
provincie 

Aangenomen 

D666-PvdA-HH 6 onderzoek mogelijkheden subsidiabele aansluiting te vinden bij project Academische 
Werkplaatsen 

Ingetrokken 

D66-HH 7 Maandelijkse chatsessies organiseren tussen collegeleden en inwoners Verworpen 

D66-PvdA-HH 8 meer bekendheid voor wijkraden bij wijkbewoners,, betere communicatie met wijk-
bewoners over wat er in hun wijk gebeurt 

Ingetrokken 

D66-PvdA-HH-HA-SP-
CDA 

9 Onderzoek instellen jeugdgemeenteraad Aangenomen 

D66-PvdA-HH 10 Actief informeren  bij ruimtelijke ontwikkelingen Aangenomen 

D66-PvdA—HH-GL 11 onderzoek aansluiten op pilot nachtbussen op vrijdag en zaterdag en onderzoek 
nachtelijke treinverbinding 

Aangenomen 

HH-FVvl-S2013-SP-
D66-GL-HA-VVD-Ls 

12 stad uitdagen om  met ideeën te komen voor invulling  oude bibliotheek  aan de 
Markt 

Aangenomen 

HA-SP-FVVL-D66-HH-
CDA-GL-PvdA-VVD 

13 kantine Speeltuin Helmond West: bestuur vragen businesscase in te dienen. Op 
basis daarvan eventueel voorstel voor bijdrage gemeente aan raad voorleggen 

Aangenomen 

GL-SP-HA-HH-VVD-
CDA-FVVL 

14 Grotere rol voor CPO-projecten (collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in het 
gemeentelijk woonbeleid. 

Aangenomen 

PvdA-D66-Ls-FVvL 15 In gesprek gaan met wijkhuisbesturen over invulling bezuinigingen en hierbij Stads-
leerbedrijf en extra middelen Septembercirculaire betrekken. Voorstel om de terp te 
sluiten voorlopig aanhouden. 

Verworpen 

 


