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Overzicht moties, amendementen, toezeggingen van het college en vragen van raadsleden 
 

Overzicht aangenomen moties 

Stand van zaken tot en met raadsvergadering 1 juni 2017 

Vergadering 3 juni 2014  
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-juni-2014  

(de motie vindt u na agendapunt 21) 

Indiener(s) Portefeuillehouder 

 

Onderwerp Stand van zaken 

Helder Helmond, Senioren 
2013 
 
 

Van der Zanden Bezuinigingen chronisch zieken en 
gehandicapten 

uitgevoerd 

Vergadering 1 juli 2014 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-1-juli-2014 

(de motie vindt u na agendapunt 17) 

D66, Helmond Aktief, 
GroenLinks,Senioren 2013, 
SDOH-Helmondse 
Belangen,PvdA, SP, CDA 
 
 

Stienen/Van der 
Zanden 

St. Vluchteling als Naaste uitgevoerd 

Vergadering 7 oktober 2014 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-7-oktober-2014 

(de motie vindt u na agendapunt 9) 

SDOH-Helmondse 
Belangen, PvdA, D66, 
Senioren 2013 
 
 
 

Burgemeester Instellen digitaal openbaar besluitenregister Per 1 januari 2015 via website 
www.helmond.nl/gemeenteraad 
 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-juni-2014
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-juni-2014
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-1-juli-2014
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-7-oktober-2014
http://www.helmond.nl/gemeenteraad
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Vergadering 6 november 2014 (begroting) 

http://www.helmond.nl/Internet/college/Beleid-en-bestuurlijke-informatie/Voorjaarsnota-en-begroting/Programmabegroting-2015 

 

VVD, SDOH-Helmondse 
Belangen, CDA, GroenLinks, 
PvdA, Senioren 2013, 
Helmond Aktief, Fractie 
Verouden-van Lierop 

Wethouders Van 
Mierlo, De Leeuw en 
Van der Zanden 

Communicatie over decentralisaties met 
inwoners 

In de raadscommissie Maatschappij is begin 2015 het 
communicatieplan toegelicht, waarvan dit onderdeel 
was.   

VVD, Fractie Verouden-van 
Lierop, Helmond Aktief, 
CDA, GroenLinks 

Wethouder 
Smeulders 

Lokaal inkopen en aanbesteden; 
gunningsprocedure en aanbestedingscriteria 
openbaar maken 

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. 

Helmond Aktief ,VVD, SP, 
GroenLinks 

Wethouder Stienen Accommodatie speeltuinvereniging Leonardus 
integraal opnemen in herstructureringsplannen 
Leonardusbuurt 

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

Helmond Aktief ,VVD, SP, 
GroenLinks 

Wethouder De Vries Betere  dienstregeling busvervoer  binnen 
Helmond,, met name Dierdonk 

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.  

http://www.helmond.nl/Internet/college/Beleid-en-bestuurlijke-informatie/Voorjaarsnota-en-begroting/Programmabegroting-2015
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
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Helmond Aktief ,VVD, SP, 
GroenLinks 

Wethouder Stienen Samen met woningcorporaties maatregelen 
treffen  om te voorkomen dat huurders in 
betalingsproblemen  komen 

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. 

Helmond Aktief ,VVD, SP, 
GroenLinks, PvdA, Senioren 
2013,  

Wethouder de Vries mogelijkheden onderzoeken om openbaar groen 
meer natuurlijk en onderhoudsvriendelijk in te 
richten 

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, Fractie Verouden-
van Lierop 

Wethouder 
Smeulders 

mogelijkheden onderzoeken om versneld te 
investeren in verduurzaming gemeentelijk 
vastgoed 

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. 

D66, PvdA Wethouder Van 
Mierlo 

Aanvalsplan 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. 
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D66 Burgemeester 
Blanksma 

Raad in beeld - Livestream voor uitzending 
raadsvergaderingen 

De stand van zaken is opgenomen in de voorjaarsnota 
2015 welke op 4 juni wordt behandeld in de Raad.  
In september 2015 is een voorstel besproken in de 
commissie B&E. De commissie heeft geadviseerd om 
nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om 
kosten te besparen op het ingediende voorstel. 

Vergadering 3 februari 2015 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-februari-2015 

(de motie vindt u bij  agendapunt 4) 
 

Fractie Verouden-v Lierop, 
D66 en PvdA 

Burgemeester Servicenorm beantwoording brieven Wordt uitgevoerd 

Vergadering 3 maart 2015 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-maart-2015 

(de motie vindt u na agendapunt 13) 
 

Alle fracties Burgemeester Onderzoek Stadswacht Uitgevoerd; de raad heeft op 29 september het 
onderzoeksrapport vastgesteld (raadsbesluit 85-2015) 

Vergadering 4 juni 2015 (Voorjaarsnota) 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-4-juni-2015 

 

VVD-Helmond Aktief Burgemeester aanpassing APV om mogelijk te maken dat er 
op meerdere locaties speelautomatenhallen 
geëxploiteerd   kunnen worden 

Verkennende notitie t.b.v. kaderstellende discussie in 
de raad is in voorbereiding en is na behandeling in 
college worden geagendeerd voor de Commissie 
Bestuur en Economie in oktober. De commissie heeft 
toen geadviseerd om het voorstel aan te houden 

Lokaal sterk Wethouder Van der 
Zanden 

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

In de VJN is dit nader uitgewerkt in het voorstel voor 
de opzet van een Stadslab en een stadsleerbedrijf. 
In de nota minimabeleid 2015 – 2018 – vastgesteld in 
de raadsvergadering van 9 juli - zijn voorstellen 
gedaan inzake het armoedebeleid. 

PvdA-D66-Helder 
Helmond—Helmond Aktief 

Wethouder De Vries Onderzoek ondertunneling 
spoorwegovergangen en hiervoor beschikbare 
subsidies 

Besproken in raadsvergadering 29 september 2015 
(raadsbesluit 87): nader onderzoek volgt. 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-februari-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-maart-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-4-juni-2015
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PvdA-SP-D66-Senioren 
2013-Helder Helmond 

Burgemeester Overleg nieuwe provinciebestuur - nieuwe 
bestuursakkoord en kansen voor Helmond  

College is bezig met het uitwerken van een strategie- 
en lobbyagenda, waarin ook de kansen van het nieuwe 
provinciale bestuursakkoord nader worden geduid. De 
verwachting is dat deze lobbyagenda in oktober 
gereed is, waarna deze aan de raad beschikbaar wordt 
gesteld  
 
 

PvdA-GroenLinks-SP-D66-- 
Senioren 2013-Helder 
Helmond- Helmond Aktief 

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

Dit punt wordt ingebracht in de adaptieve agenda  

 

Helmond Aktief-VVD-SP-
GroenLinks-PvdA 

Wethouder Van der 
Zanden 

College in gesprek gaan met fondsen in de stad 
om oplossing te vinden voor probleem 
structurele lasten coördinerende taken De Cirkel 

Is gebeurd; op basis van cofinanciering met de lokale 
fondsen kan de Cirkel de komende jaren 
gesubsidieerd worden. 
 
 

GroenLinks-SP-Fractie 
Verouden-van Lierop- Helder 
Helmond- Helmond Aktief 

 Meer duurzame aanplant en inpassing van 
bomen bij ruimtelijke ontwikkelingen 

In de programmabegroting 2016 zijn hiervoor 
voorstellen gedaan  
 

GroenLinks-SP- Helder 
Helmond- Helmond Aktief -
D66-Senioren 2013 

 Onderzoek of in iedere wijk een openbaar 
watertappunt kan worden gerealiseerd 

De motie is in onderzoek.  
 

Vergadering 9 juni 2015 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-9-juni-2015 
 

D66, PvdA, Lokaal sterk, 
Helder Helmond, Senioren 
2013 en Fractie Verouden-
van Lierop 

Wethouder Stienen Onderzoek grondbeleid Dit is besproken tijdens de gezamenlijke vergadering 
(verdiepingsavond) van de commissies Omgeving en 
Financiën op 20 oktober 2015 
 
 

Vergadering 7 juli 2015 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-7-juli-2015 
 

GroenLinks, SP,VVD, PvdA 
en D66 

Wethouder Van der 
Zanden 

Pilot stimulerende bijstand In behandeling 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-9-juni-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-7-juli-2015
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Vergadering 5 november 2015 (Begroting) 
http://www.helmond.nl/Internet/college/Beleid-en-bestuurlijke-informatie/Voorjaarsnota-en-begroting/Programmabegroting-2016 

 

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

Wethouder 
Smeulders 

Eisen voor duurzaamheid opnemen bij 
aanbesteding huisbankier  

Op korte termijn zal de raad hierover d.m.v. een RIB 
geïnformeerd worden. In deze RIB zal dan ook 
aandacht besteedt worden aan de wijze van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid. 

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

Wethouder de Vries Behoud functie van buurtbeheerder De uitwerking van deze motie maakt onderdeel uit van 
de voorjaarsnota 2016. 

VVD-CDA-HA-SP-GL Burgemeester 
Blanksma 

Geld livestream pas aanwendden als raad 
besluit hierover heeft genomen. Als livestream 
niet doorgaat vrijkomende middelen toevoegen 
aan algemene middelen 
 

Gemeenteraad heeft op 28 juni besloten om livestream 
in te voeren. 

Lokaal sterk Wethouder Van Bree Pilot experimenteel verruimde regelgeving op 
het gebied van de Participatiewet 

Door de staatssecretaris is nog geen AMvB 
vastgesteld, waardoor er landelijk de mogelijkheid 
ontstaat om met gebruik van het experimenteerartikel 
in de Participatiewet, een aanvraag in te dienen om op 
nader te bepalen onderwerpen te experimenteren met 
verruimde regelgeving op het gebied van de 
Participatiewet. Mogelijke experimenteer onderwerpen 
zijn bevorderen parttime werkzaamheden met 
bijbehorende kortingsregeling als weg naar voorzien in 
eigen levensonderhoud en werkgeversbenadering met 
inzet van loondispensatie in de lijn zoals door het UWV 
met Wajong gerechtigden hanteert. 
Naast gebruik experimenteel wordt door het 
Werkbedrijf ingezet op deregulering. Daartoe is een 
notitie in ontwikkeling. 

http://www.helmond.nl/Internet/college/Beleid-en-bestuurlijke-informatie/Voorjaarsnota-en-begroting/Programmabegroting-2016
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PvdA en alle andere fracties Wethouder Van Bree 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 
 

De motie heeft betrekking op de reshoringtool zoals 
die eind vorig jaar is gelanceerd door de Universiteit 
Tilburg. Deze tool bestaat uit een uitgebreide 
vragenlijst (ruim 150 vragen) in relatie tot factoren die 
de kostprijs per eenheid voor een onderneming 
bepalen. Door het invullen van de vragenlijst krijgt een 
onderneming een algemeen beeld van de 
productiekosten per eenheid en een vergelijking met 
wat die kosten zouden zijn in het buitenland. De 
resulterende kostprijsberekeningen zijn geen perfecte 
indicatoren maar kunnen wel helpen bij eventuele 
besluitvormingsprocessen (aldus de universiteit). De 
gemeente Helmond heeft de reshoringtool besproken 
met het Werkbedrijf Atlant de Peel en het 
Werkgeversplein. Daarbij is afgesproken dat waar 
mogelijk dit onderwerp in de gesprekken met 
ondernemers wordt meegenomen.     

D66-PvdA-HH-HA-SP-CDA Burgemeester 
Blanksma 

Onderzoek instellen jeugdgemeenteraad Vanuit het sociaal domein is met de initiatiefnemers 
van de motie en enkele jongeren het idee van de 
jongerenraad uitgewerkt en gekoppeld aan de 
maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. 
Vervolgens is de haalbaarheid van het idee getoetst bij 
de jongeren en onderwijs. Wethouder de Leeuw heeft 
de uitkomst hiervan inmiddels teruggekoppeld naar de 
initiatiefnemers. 

D66-PvdA-HH Wethouder Stienen Actief informeren  bij ruimtelijke ontwikkelingen Via www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
(bestemmingsplannen) is al veel informatie over 
Helmond beschikbaar. Onderzocht wordt of de 
gegevens op de site van www.overheid.nl uitgebreid 
kunnen worden. Daarnaast zal er meer bekendheid 
worden gegeven aan de e-mailservice van de 
landelijke site www.overheid.nl. Gedacht wordt aan 
periodieke berichtgeving op de gemeentelijke pagina 
van de huis-aan-huiskrant en op de gemeentelijke 
website. 
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D66-PvdA-HH-GL Wethouder de Vries Onderzoek aansluiten op pilot nachtbussen op 
vrijdag en zaterdag en onderzoek nachtelijke 
treinverbinding 
 

Bij brief van 19 april 2016 heeft de provincie 
aangegeven dat nachtelijk treinvervoer geen 
perspectief biedt, maar busvervoer mogelijk wel. De 
provincie is daarom gestart met een verkenning naar 
een aanvullende nachtbusverbinding tussen 
Eindhoven en Helmond. De uitkomsten hiervan 
worden na het zomerreces verwacht. De verwachting 
is dan dat er vanaf 11 december 2016 voor 2 jaar een 
nachtbusverbinding geëxploiteerd kan worden. De 
brief van 19 april jl. van de provincie is ter kennisname 
aan de raad gestuurd. Inmiddels is duidelijk dat de 
nachtverbinding niet haalbaar is (zie 
raadsinformatiebrief 65-2016).  

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

Wethouder 
Smeulders 

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

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een 
tender (verkoopprocedure) om de oude bibliotheek te 
verkopen of te verhuren. Daarin wordt ruimte geboden 
om met diverse invullingen belangstelling te tonen. 
Uiteraard wordt de tender uitgebreid gepubliceerd. 

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

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

We zijn in gesprek met het speeltuinbestuur over een 
bouwplan dat functioneel voldoet, maar tevens voldoet 
aan duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeentelijke 
bijdrage heeft geen gevolgen voor de voorgestelde 
investeringen in de voorjaarsnota aangezien de 
bijdrage kan worden gedekt uit het krediet voor de 
Kasteelherenlaan. De herpositionering van het nieuwe 
paviljoen is immers nodig, als gevolg van de realisatie 
van deze weg. Een bijdrage uit dit krediet heeft ook 
geen gevolgen voor de realisatie van de 
Kasteelherenlaan. Het speeltuinbestuur is ook bezig 
met het genereren van een eigen financiële inbreng 
incl. sponsoropbrengsten. Voor de bijdrage voor de 
realisatie van het nieuwe 
paviljoen/duurzaamheidscentrum zal een apart 
raadsvoorstel worden voorgelegd.” 
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GL-SP-HA-HH-VVD-CDA-
FVVL 

1Wethouder Stienen Grotere rol voor CPO-projecten (collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) in het 
gemeentelijk woonbeleid. 
 

Al jaren is CPO een speerpunt van het woonbeleid van 
het college. In de nieuwe Woonvisie 2016-2020 (op 10 
mei jl. vastgesteld door de raad) is opgenomen dat er 
getracht wordt in Liverdonk en Hazenwinkel CPO 
grootschaliger op te pakken. 
Het eerste Helmondse CPO-project in Stiphout heeft 
een vervolg gekregen in Stepekolk, waar op 25 mei de 
eerste fase van het project van IedereenkanBouwen 
zal worden opgeleverd. Inmiddels is fase 2 eveneens 
in aanbouw en fase 3 zal op korte termijn starten. 
Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor een 
project in Brand. Ook in Stiphout is een nieuw groepje 
jongeren actief, die de resterende woningen rondom 
het eerste CPO-project aan de Hortsedijk gaat 
bouwen. Tenslotte wordt nog een locatie gezocht voor 
een CPO-project voor senioren. 

Vergadering 5 januari 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-5-januari-2016.html 

 

D66-PvdA-Helmond Aktief Wethouder De Vries Verkennen van mogelijkheden van aansluiting 
van Helmond op het provinciale nachtnet van 
Arriva. 

Er is een brief richting het provinciebestuur gestuurd 
met het verzoek om uitbreiding van de nachttrein / - 
bus nader te onderzoeken. De provincie heeft dit 
inmiddels opgepakt. U zult hierover t.z.t. worden 
geïnformeerd 

D66 PvdA Lokaal sterk 
GroenLinks Helder Helmond 
plan! Senioren 2013 VVD SP 
en dhr. Van Aert 

Burgemeester 
Blanksma 

in afstemming met de provincie en in ieder geval 
de 5 grootste steden te komen tot voorstellen 
aan de minister om te gaan experimenteren met 
gereguleerde wietteelt 

In behandeling 

Vergadering 29 maart 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen-Raadsvergadering-29-maart-2016 
 

SP-GroenLinks-CDA-VVD Wethouder Stienen Bij de behandeling van de Voorjaarsnota (juni) 
of begroting (nov) met voorstellen komen voor 
flankerend beleid ten dienste van wonen voor de 
sociale doelgroep. Te denken valt aan 
voortzetting starterslening, 
voortzetting/uitbreding duurzaamheidsleningen 
e.d. 
 

In behandeling 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-5-januari-2016.html
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen-Raadsvergadering-29-maart-2016
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Vergadering 10 mei 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-10-mei-2016 
 

GroenLinks-SP-CDA-VVD-
Lokaal sterk-PvdA-D66-
Helder Helmond- Helmond 
Aktief-Senioren 2013 

Wethouder Stienen Oproep aan college om naar voorbeeld van de 
'starterslening' en 'duurzaamheidslening' de 
mogelijkheden naar een 'blijverslening' te 
onderzoeken en bij de behandeling van de 
begroting 2017 met een voorstel te komen, dat 
uitkomst kan bieden bij het ondersteunen van 
inwoners om hun woning zelf levensloop- 
bestendig te maken. 

In behandeling 

Vergadering 2 juni 2016 (Voorjaarsnota) 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-2-juni-2016 
 

SP-Ls-GL-plan!-S2013-HA-
PvdA-CDA-VVD 

Wethouder De 
Leeuw 

Onderzoeken of transformatieteam uitgebreid 
kan worden met GGD en hoe het 
transformatieteam een rol kan spelen bij aanpak 
verwarde personen 

In de tweede helft van 2016 wordt een 
actieprogramma voor de transformatieteams 
opgesteld, waarin beide punten worden verwerkt. In 
januari 2017 vindt vervolgens de evaluatie van de T-
teams plaats en wordt een plan gemaakt voor verdere 
doortonwikkeling. 

CDA-VVD-S2013-HA-PvdA-
HH-D66 

Wethouder Van der 
Zanden 

Meer inzet voor niet-uitkeringsgerechtigden die 
werkloos zijn geworden en die vanwege 
vermogen geen recht hebben op een uitkering 

Er vindt een inventarisatie plaats bij de diverse 
partners om de knelpunten beter inzichtelijk te maken, 
om welke aantallen gaat en hoe die inwoners te 
bereiken. Met de input van de uitkomsten wordt een 

plan van aanpak gemaakt. 
CDA-D66-PvdA-HA-S2013-
SP-VVD-GL-HH 

Wethouder Van der 
Zanden 

Verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Een voorstel hiervoor komt aan bod bij de commissie 
Maatschappij van 10 oktober  

 

CDA-HA-PvdA-HH-D66 Wethouder De 
Leeuw 

Pilot verlenging schooltijd College is 31 augustus 2016 akkoord gegaan met 1ste 
fase van plan verlengde schooldag. Raad wordt begin 
september middels RIB geïnformeerd. 

VVD-CDA-HA-D66 
 

Wethouder De Vries Parrkeren centrum (lager maximum dagtarief) Deze motie is uitgewerkt in de presentatie over de 
parkeerexploitatie zoals die gegeven is in de 
commissie O van 11 oktober.  

 
PvdA-S2013-HH-plan!-HA-
CDA 

Wethouder De 
Leeuw 

Toegankelijkheid gebouwen voor mensen met 
een beperking (Aangepast: app te onderzoeken) 

Het onderzoek is in september opgepakt in overleg 
met de Stichting gehandicapten Overleg Helmond .  

 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-10-mei-2016
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-2-juni-2016
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PvdA- HH-plan!-HA Wethouder 
Smeulders 

Kansen  pakken met door provincie beschikbaar 
gestelde financiële middelen 

Regelmatig met provincie in gesprek en werken samen 
in projecten zoals de Automotive Campus.  
 

PvdA-S2013-HH-D66-plan!-
HA-CDA 

Wethouder Van der 
Zanden 

Brug bijstand (omscholing mogelijk maken met 
behoud van bijstand) 

Aan het WADP(nu Senzer) hebben we de vraag 
gesteld welke belemmeringen er zijn voor omscholing, 
welke mogelijkheden voor omscholing er eventueel 
nog meer zijn en zijn er dan nog witte vlekken. Ook is 
een opgaaf gevraagd waarin tot uitdrukking komt 
welke opleidingen in omscholing aangeboden worden 
met aantallen gestarte trajecten, eventueel gevraagd 
opleidingsstartniveau, gerealiseerde resultaten, 
succesvol afgesloten en beschikbare middelen 
daarvoor (liefst per opleidingsrichting). Op basis van 
deze informatie kunnen wij een reactie geven op deze 
motie.  
 

D66-S2013-plan!-PvdA Wethouder De Vries Gratis fietsenstalling op centraal station Deze motie is uitgewerkt in de presentatie over de 
parkeerexploitatie zoals die gegeven is in de 
commissie O van 11 oktober.  

D66-S2013-plan!-HH-PvdA Wethouder Van der 
Zanden 

Sociale veerkracht in Brabant 
 

We hebben een ronde tafelgesprek van de provincie 
op basis van het rapport bijgewoond. De provincie 
beraadt zich over het vervolg dat ze aan deze 
rapportage wil geven. Op dit moment zijn wij met de 
Provincie in overleg over de mogelijkheden om het 
Helmondse strategische programma Sociale Stad te 
haken aan Sociale Veerkracht.  
Daarnaast gaat de GGD een verdiepend onderzoek 
houden in Helmond  

D66-HH-plan!-PvdA-S2014 Burgemeester 
Blanksma 

Veiligheid kan slim en duurzaam 
(buurtpreventieteams) 

Tijdens de eerste evaluatie van het Aanvalsplan 
Veiligheid (d.d. 15 september 2016) is uitgebreid 
ingegaan op de uitbreiding van het aantal 
buurtpreventieteams. Inmiddels kent Helmond 29 
actieve teams en zijn er vier in oprichting. Door meer 
initiatieven te organiseren, wordt gestreefd een betere 
dekking voor heel Helmond te krijgen. Belangrijke 
initiatieven hiervoor zijn de kick-off op 14 juli jl. en het 
invoeren van een Buurtpreventieweek in de week van 
31 oktober. 

D66-S2013-plan!-HH-PvdA Wethouder 
Smeulders 

Openingstijden Milieustraat Langere openingstijden milieustraat is nog in 
onderzoek.  
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HA-GL-SP-PvdA Wethouder De 
Leeuw 

Achtervang dierenwelzijn Er is onder Nederlandse gemeenten een lichte 
inventarisatie gehouden, die ons leert dat er geen 
beleid is op dit vlak. We zien dat een aantal 
dierenartsenpraktijken in het land vanuit 
maatschappelijk betrokken ondernemen werken met 
aangepaste tarieven.  
Ons voorstel is om deze motie te delen met het 
Armoedeplatform en hen te vragen deze kwestie te 
bespreken met Helmondse dierenartsenpraktijken.  
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HA- GL-SP-PvdA-D66-CDA Wethouder 
Smeulders 

Quickscan mogelijkheden en draagvlak voor 
windenergie 

Ten behoeve van de motie inzake het eventueel 
toepassen van Windenergie in de gemeente Helmond, 
hebben 2 onderdelen op dit moment de aandacht;  
1. De beschikbaarheid van wind en de benodigde 
keuze qua locatie. In 2005 is door de toenmalige SRE 
in samenspraak met Arcadis een eerste scan 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor windenergie in 
onze Regio. Uitgaande van de toenmalige gegevens 
en uitgangspunten was Helmond geen toplocatie. Wel 
werd Berkendonk aangewezen als mogelijke kans. 
Herijking met betrekking tot deze uitkomsten vindt op 
dit moment plaats, dit op het gebied van sec 
windkaarten en in het kader van ruimtelijke ordening 
(windteam RVO).  
2. De provincie Noord Brabant heeft in 2014, de 
algemene kaders voor het ruimtelijk beleid voor 
windenergie vastgelegd in de Structuurvisie ruimtelijke 
ontwikkeling 2014 en opgenomen in de Verordening 
ruimte 2014. Hierin is Zuid-Oost Brabant niet 
aangewezen als voorliggend zoekgebied voor 
windenergieprojecten. Wel heeft de Provincie 
bevoegdheid gekregen om aan projecten met   
meerwaarde, onder voorwaarde (draagvlak etc) 
medewerking te verlenen. Een pilot hiervoor loopt in de 
gemeente Someren. Overleg met de Provincie inzake 
mogelijkheden is opgestart.  
Algemene voorwaarden voor een windmolen initiatief 
zijn , 3 of meer molens. Het initiatief moet gedragen 
worden vanuit burgers (participatie) en een locatie ligt 
liefst aan grotere doorgaande wegen, danwel op 
bedrijfsterreinen. Vanuit de landelijke politiek is 
inmiddels ook meer aandacht voor windparken op het 
land. Hierom zijn er binnen de SDE stimulerende 
maatregelen opgenomen voor parken met minder 
wind.  

HA-SP-D66-PvdA Wethouder Stienen Kerstbomen in kanaal bij 
Veestraatbrug/Havenplein 

De gemeenteraad heeft de wens geuit om de traditie, 
om in het kanaal bij de Veestraatbrug 2 fraai verlichte 
kerstbomen te plaatsen, in ere te herstellen. Met 
ingang van 2017 kan dit structureel worden 
gefinancierd uit het budget citymarketing. In 2016 
kunnen de bomen eenmalig gefinancierd worden uit 
het Leisure budget.  
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GL-SP-HA-CDA-PvdA-D66 Wethouder Stienen Bredere inzet tijdelijk nog niet gebruikte 
bouwgronden 

Dit is in de nota grondbeleid 2017-2020 uitgewerkt. 
Deze is tegelijk met de begroting 2017 vastgesteld.  
 

Vergadering 28 juni 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-28-juni-2016 
 

PvdA,n SP, D66, plan!, 
Helmond Aktief, GroenLinks, 
Lokaal sterk en Helder 
Helmond 

Wethouder De 
Leeuw 

Oproep aan college om kabinet te vragen nader 
onderzoek te doen naar Q-koorts en alle 
maatregelen te inventariseren om risico van Q-
koorts en aanverwante ziekten zoveel mogelijk 
te beperken. 

Afgehandeld. 

PvdA,SP, D66, plan!, 
GroenLinks, Lokaal sterk en 
Helder Helmond 

Wethouder De 
Leeuw 

Oproep aan college om termijn van herindiicatie 
voor ondersteunende begeleiding te verlengen 
voor chronisch zieken zonder uitzicht op 
verbetering  

In behandeling 

Vergadering 6 september 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-6-september-2016 
 

Alle fracties  Op roep aan college om in overleg te gaan met 
college van Gemert-Bakel en zich in  te spannen 
om vestiging van een geitenhouderij aan het 
Muizenhol in Gemert-Bakel tegen te gaan 

Het college is in overleg met het college van Gemert-
Bakel hierover en informeert de raad regelmatig over 
de stand van zaken 

Vergadering 27 september 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-27-september-2016 
 

Alle fracties  Inzet op sterke regio Eindhoven-Helmond Continue proces. 

Alle fracties  Hoorzittingen opnemen in de Verordening op de 
raadscommissies 

Is al verwerkt en vastgesteld in de raadsvergadering 
van 1 november 2016 

Vergadering 3 november 2016 (begroting 2017) 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-november-2016 
 

SP (+GL-CDA-HA-D66-HH) 
 

 Gratis bibliotheekpassen in strijd tegen 
laaggeletterdheid 

De raad is in januari via RIB 1 geïnformeerd over uitvoering van de 
motie. 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-28-juni-2016
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-6-september-2016
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-27-september-2016
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-november-2016
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SP (+GL-CDA-HA-HH) 
 

 Verkeersveiligheid Helmond Noord Gesprekken met de bewoners en de wijkraad zijn ingepland, 
verzoek is neergelegd bij Stadswacht Helmond om actiever te 
handhaven op fout parkeren. 

CDA (+ SP-HA-GL-VVD-
PvdA-S2013) 
 

 Ontzorgen van mantelzorgers met dierbare in de 
laatste fase 

Op 11 april heeft college ingestemd met voorstel, middels 
raadsinformatiebrief 27-2017 is raad geïnformeerd. 

CDA (+ SP-HA-GL-plan!-
S2013-PvdA) 
 

 Schakelklas ouders statushouders De raad is via RIB 37-2017geïnformeerd. 

VVD (+ CDA-GL-HA-plan!-
S2013) 
 

 Acquisitieplan nieuwe bedrijven De raad is via RIB 38-2017geïnformeerd. 

VVD (+ CDA-HA-GL-plan!-
S2013) 
 

 Stadsmarketing Op 16 maart heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar 
aanleiding van de Motie Stadsmarketing aan de raadscie B&E. De 
nieuwe directeur van Helmond Marketing, de heer Grunberg, heeft 
hierbij teruggeblikt op de resultaten van Helmond Marketing in 
2017 en heeft inzicht gegeven in de inhoud van het jaarplan voor 
het komende jaar. Met het oog op transparantie kunnen de 
jaarverslagen en jaarplannen ook op internet gedownload worden 
via de website van Helmond Marketing. Met het oog op de 
toekomst worden voor de komende jaren aan de voorkant 
afspraken gemaakt over de te leveren prestaties in het nieuwe 
jaar. Voor 2018 liggen deze afspraken op dit moment nog niet 
vast. 

PvdA (+ D66- GL-HA-CDA-
HH) 
 

 Klimaatbegroting De komende maanden wordt de klimaatbegroting opgesteld. Deze 
zal, na de zomermaanden, in september gepresenteerd worden. 

PvdA (+ D66) 
 

 Onderzoek overschotten zorggeld 2015 
(Gewijzigd) 

Onderzoek Rekenkamercommissie wordt uitgevoerd. 

PvdA (+ CDA-plan!-D66-SP-
VVD-GL-HA-HH) 
 

 Kindpakket Armoedebeleid Raadsvoorstel wordtb besproken in commissie Maatschappij van 
12 juni, daarna in de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

D66 (+ PvdA-HH) 
 

 Klimaatadaptatie Er zal een quickscan uitgevoerd worden en op basis daarvan een 
plan van aanpak volgen. 
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D66 (+ PvdA-HH) 
 

 Gezonde en duurzame Omgevingsvisie De Omgevingsvisie zal als belangrijk instrument binnen de nieuwe 
Omgevingswet door de gemeente Helmond worden opgepakt. De 
door uw raad aangenomen motie, waarin u verzoekt duurzaamheid 
en gezondheid als belangrijke uitgangspunten hierbij te hanteren, 
nemen wij over. Wij zullen u uiteraard betrekken bij de 
totstandkoming van deze visie. Volledigheidshalve merken wij op 
dat duurzaamheid en gezondheid deel uitmaken van de 
doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet en in die zin dus ook 
wettelijk verankerd dienen te worden binnen het instrumentarium 
van de Omgevingswet. 

D66 (+ HH) 
 

 Vrijetijdseconomie Brabantstad Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Pas nadat de eerst 
aanvraagronde en een deel van het evenementenseizoen achter 
de rug is wordt er geëvalueerd. Tweede helft  2017 dus. 
Afstemming leisurebeleid B5 vindt op onderdelen plaats 
(Spoorzones) 

Helmond Aktief (-CDA-SP-
GL-VVD-HH) 
 

 Zichtbaarheid automotive Beantwoording van de motie over hoe aan de zichtbaarheid wordt 
gewerkt, voor de zomer volgt een raadsinformatiebrief. 

Helmond Aktief (+SP-CDA-
VVD-GL-D66-HH-PvdA-
S2013) 
 

 AED ( Automatische Externe Defribillator) 
(gewijzigd) 

Op 30m mei heeft de raad een besluit genomen om de realisatie 
van een dekkend AED-netwerk in Helmond te ondersteunen en te 
faciliteren (raadsvoorstel 34-2017) 

GroenLinks (+ SP-CDA-HA-
VVD) 
 

 Dutch Design Week in Helmond Op verzoek van gemeente hebben initiatiefnemers businesscase 
uitgewerkt. Besluitvorming voor de zomer 

GroenLinks (+ SP-CDA-HA-
VVD-D66) 
 

 Afvalscheiding scholen Er loopt momenteel een pilot in Brandevoort. Bij succes en o.b.v. 
evaluatie kan dit naar meerdere scholen worden uitgebreid   

GroenLinks (+ SP-CDA-HA-
VVD-D66) 
 

 Deelfietsen In de Agenda Fiets, zoals vastgesteld door de Raad afgelopen 
januari, staat dat wij deel fietssystemen willen gaan onderzoeken. 
Niet alleen Park en Bike, maar ook concepten nabij 
vervoersknooppunten, te denken valt aan uitbreiding OV fiets of 
Hopperpoints, zoals nu regionaal worden uitgerold. In de tweede 
helft van dit jaar willen we onderzoeken welke kosteneffectieve 
oplossingen er zijn. 

GroenLinks (+ CDA-HA-
VVD-D66) 
 

 Pop-up shop Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze dit het best kan 
worden gestimuleerd. We verwachten hierover meer duidelijk te 
kunnen geven in juni/juli. 

Vergadering 29 november 2016 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-29-november-2016 
 

GL-SP (CDA-VVD-D66-
PvdA-HH-HA-S2013) 

 Betaaldata uitkeringen door Senzer Betaaldata zijn aangepast conform verzoek motie. 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-29-november-2016
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Vergadering 7 maart 2017 
 

Helmond Aktief (+SP-CDA-
VVD-Ls-GL-HH-S2013 

 In gesprek gaan met de provincie over 
voortzetting van de pilot E-noses 

In behandeling 

Vergadering 28 maart 2017 
 

D66  in gesprek te gaan met de SVN en/of de VNG 
en het probleem te schetsen van (gescheiden) 
alleenstaanden met een salaris tussen de 
€30.000 en €45.000,- en hun te verzoeken een 
product te ontwikkelen speciaal voor deze 
doelgroep, in lijn met de starterslening, in 
samenspraak met de commissie wonen van 
Helmond; 

In behandeling 

Vergadering 9 mei 2017 
 

D66  met de werkgroep Centrumvoorzieningen 
(wijkraad, gemeente Helmond, 
winkeliersvereniging Brandevoort, Ondernemers 
Brandevoort, Wijkwinkelmanager en Van 
Bergeijk Beheer namens Stappershoef) te 
verkennen of er mogelijkheden zijn om de 
winkelruimtes in Brandevoort beter te gebruiken 

In behandeling 

GL-SP-VVD-Ls-D66-HH-
S2013-PvdA-plan! 

 In navolging van BrabantAdvies/Provinciale 
Raad Gezondheid en de Provinciale Staten bij 
de Tweede Kamer en de verantwoordelijke 
ministeries aan te dringen het Brabantse 
voorbeeld te volgen en gehoor te geven aan de 
gegeven adviezen over support aan Q-koorts 
patiënten. 

In behandeling 
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VVD- GL-SP-Ls-D66-HH-
HA-S2013-PvdA-plan! 

 Nu de Gemeente Gemert-Bakel meer tijd heeft 
genomen voor nader onderzoek naar beide 
locaties voor geitenhouderijen, deze tijd 
benutten om in overleg te gaan met Gemert-
Bakel, ODZOB en Provincie om de 
mogelijkheden te onderzoeken het gebied rond 
Muizenhol aan te wijzen als urgentiegebied. 
Daarbij aan te geven dat een geitenhouderij aan 
Muizenhol 1 ongewenst is. 
In gesprek te gaan met Gemert-Bakel over hoe 
de adviezen van de GGD t.a.v. het huidige 
bedrijf aan de Grotelseheide 4 opgevolgd gaan 
worden. 

In behandeling 

Vergadering 1 juni 2017 Voorjaarsnota 
 

 
D66-HH-HA-GL 
 
 
 

 aangeven, bij de verantwoordelijke instanties dat 
de gemeente Helmond betrokken wil zijn bij het 
nieuwe bestuurlijke proces omtrent de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019. 

Terugkoppeling volgt bij de 2
e
 bestuursrapportage 

2017, voorafgaand aan de behandeling van de 
Begroting 2018 

D66-HH-HA-GL 
 

 onderzoeken of in Helmond een geboortebos 
kan worden gerealiseerd 

Terugkoppeling volgt bij de 2
e
 bestuursrapportage 

2017, voorafgaand aan de behandeling van de 
Begroting 2018 

D66-HH 
 

 Aanpak Loverboys: blijven inzetten op de brede 
aanpak door inzet van de politie; 
en meer middelen uit te trekken voor preventie, 
begeleiding en ondersteuning van risicogroepen 
jeugd 

Terugkoppeling volgt bij de 2
e
 bestuursrapportage 

2017, voorafgaand aan de behandeling van de 
Begroting 2018 

plan!-GL-SP-HA 
 

 een plan van aanpak te maken om de 
verkeersveiligheid van de Burgemeester 
Krollaan te verbeteren 

Terugkoppeling volgt bij de 2
e
 bestuursrapportage 

2017, voorafgaand aan de behandeling van de 
Begroting 2018 
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Overzicht aangenomen amendementen 

Stand van zaken tot en met raadsvergadering 1 juni 2017 

Vergadering 4 november 2014 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-4-november-2014 

 

Indiener(s) Portefeuillehouder 

 

Onderwerp Stand van zaken 

SDOH-Helmondse Belangen Burgemeester 
Blanksma 

Herziening raadscommissies 
(agendapunt 6) 
 

Notitie is aangepast conform amendement 

D66, SP, GroenLinks, 
Senioren 2013, Helder 
Helmond, Helmond Aktief, 
raadslid Verouden 
 

Wethouder De Vries Reactie op voorlopig voorkeursalternatief  
De Ruit 
(agendapunt 7) 

Raadsbesluit is aangepast conform amendement 

Vergadering 6 november 2014 (begroting) 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-6-november-2014 

 

CDA, GroenLinks, Helmond 
Aktief, VVD, PvdA,  
Senioren 2013 
 
 

Wethouders 
Smeulders en Van 
der Zanden 

Terugdraaien bezuiniging en op 
vrijwilligersorganisaties (dekking: structurele 
ruimte Meerjarenbegroting jaarschijf 2017) 
 

Verwerkt in de Meerjarenbegroting 

Vergadering 2 december 2014 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-2-december-2014 
 

PvdA- D66-Senioren 2013- 
SDOH-Helmondse Belangen 

Wethouder 
Smeulders 

1
e
 wijziging Legesverordening Helmond 2015/ 

Legeskosten gastouderopvang  
(agendapunt 28) 

Legeskosten gastouderopvang zijn opgeschort; 
aangepast raadsvoorstel is op 31 maart in de raad 
besproken, de raad heeft hierover een besluit 
genomen (raadsbesluit 28-2015). 
 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-4-november-2014
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-6-november-2014
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-2-december-2014


20 

Vergadering 3 februari 2015 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-februari-2015 
 

VVD Wethouder De 
Leeuw-Jongejans 

Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond 
(agendapunt 11) 

Raadsbesluit is aangepast conform amendement 

Vergadering 3 maart 2015 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-maart-2015 

PvdA-D66-Senioren 2013 Burgemeester Toekomstvisie Brandweerzorg 
(agendapunt 7) 

Raadsbesluit is aangepast conform amendement 

Vergadering 4 juni 2015 (Voorjaarsnota) 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-4-juni-2015 
 

D66 Wethouder De Vries Ondersteunen ondernemers bij financiering 
draaicarroussel 

De gemeente stelt € 6.000 beschikbaar. Er wordt 
gezocht naar externe financieringsbronnen 
(bijvoorbeeld ondernemersfonds), waarbij de wijkraad 
het voortouw neemt.  

Vergadering 7 juli 2015 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-7-juli-2015 
 

D66, PvdA, Lokaal sterk en 
Fractie Verouden-van Lierop 

Wethouder Van der 
Zanden 

Nota Meer voor wie minder heeft-Minimabeleid 
2015 – 2018: financieren van structurele 
projecten met structureel geld (o.a voor Super 
Sociaal en Lets Ruilwinkel) 

Wordt uitgevoerd/nota is aangepast. 

Vergadering 10 mei 2016 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-10-mei-2016 
 

Lokaal sterk, PvdA, 
D66,Helmond Aktief 

Burgemeester 
Blanksma 

onderzoeken of het mogelijk is om tegen 
beperkte kosten notulen van de 
raadsvergaderingen te krijgen via 
audiotranscriptie. 

Dit amendement is verwerkt in het raadsvoorstel Raad 
in Beeld, dat op 28 juni is aangenomen door de 
gemeenteraad (raadsbesluit 35-2016). 

D66, GroenLinks, helmond 
Aktief en Senioren 2013 

Wethouder Stienen Twee tekstuele aanpassingen van de Woonvisie 
2016-2020 (pagina’s 15 en 35) 

Aanpassingen zijn verwerkt in de definitieve versie van 
de Woonvisie 2016-2020. 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-februari-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-maart-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-4-juni-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-7-juli-2015
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-10-mei-2016
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Vergadering 3 november 2016 (begroting 2017) 
http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-november-2016 
 

CDA (+ SP-VVD-GL-HA-
plan!) 
 

1 Parkeren (instellen bezoekersregeling en korting 
gepast parkeren) 

De tarieven zijn aangepast en de uitkering van het 
gemeentefonds is verwerkt. 

CDA (+ GL-HA-HH-S2013-
PvdA) 
 

2 Inzet op een sterke Helmondse Sociale Cohesie Gerealiseerd. In de begroting 2017 is programma 3 
incidenteel opgehoogd met € 10.000 t.b.v. het 
Platform Sociale Cohesie. 

VVD (+ CDA-HA-GL-SP-
S2013) 
 

3 OZB-tarief Geen inflatiecorrectie op de OZB. In de Verordening 
OZB zijn de tarieven definitief vastgesteld en ook als 
zodanig gebruikt voor de aanslagoplegging 2017. 

GroenLinks (+ SP-CDA-HA-
VVD-D66) 
 

7 Progressief fietsbeleid Vastgestelde fietsagenda is thans in uitvoering 

Vergadering 10 januari 2017 
 

Lokaal sterk  Wijziging in Verordening Adviesraad Sociaal 
Domein Helmond 2017 en notitie 
Adviesstructuur Sociaal Domein 

De wijzigingen zijn verwerkt in de verordening en de 
notitie 

Vergadering 29 maart 2017 
 

PvdA  Voor de aanbesteding van de accountant: 
De beoogde aanstellingstermijn te verlagen naar 
2 jaar met een optie op verlenging met 2 maal 2 
jaar; 
De vertegenwoordiging vanuit de 
Rekenkamercommissie uit twee personen te 
laten bestaan, waarvan tenminste één raadslid 
is.; 

Het raadsbesluit is aangepast. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering-3-november-2016
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Toezeggingen gedaan door het college tijdens raadsvergaderingen   -    Stand tot en met 27 juni 2017 
 
 

Vergadering 31 maart 2015 

Gaviolizaal 
draaiorgels 

Stienen 31 mrt 2015, 
vragenuurtje 

SE Wethouder zegt toe vóór einde 
2015 in een notitie een visie te 
geven over musea, waaronder 
Gaviolizaal 

Op 4 juli 2017 is met de commissie O gesproken over de 
mogelijkheden om alle museale collecties onder 1 dak te 
huisvesten. Als uitkomst hier van wordt een onderzoek 
gestart naar de haalbaarheid van het onderbrengen van de 
collecties in de graveerderij van Vlisco. 
 
 
 
 

Vergadering 29 september 2015 

GIDS middelen De Leeuw 29 september 
punt13 
bijlage 76 

SE Wethouder zegt toe een keer 
per jaar in raadscommissie 
stand van zaken te geven 
 

Op 19 december 2016 is de commissie tussentijds 
geïnformeerd over de voortgang van de projecten van Jong 
Helmond Lekker Gezond en JIBB in het kader van de 
landelijke JOGG aanpak via de Gids-middelen. Eind 2017 
wordt de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd. 
 
 
 
 
 

Vergadering 10 mei 2016 

Evenementenbeleid  Stienen  10 mei 2016, 
punt 8, 
bijlage 30 
 
 
 

SE Wethouder zegt toe om na een 
jaar te evalueren 

Een evaluatie van de nieuwe werkwijze omtrent de 
subsidiëring van evenementen wordt voorbereid. Dit zal 
leiden tot een voorstel aan het college om onder meer de 
nadere regels daaromtrent aan te scherpen 
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Vergadering 28 juni 2016 

Afstemmings-
verordening  

Van Bree 28 juni 2016, 
punt 19, 
bijlage 51 

SE Wethouder zegt toe na een 
jaar met terugkoppeling naar 
raad te komen. voorts zal hij 
nagaan hoeveel personen voor 
taalcursus bij werkbedrijf niet 
slagen 
 
 
 

Op dit moment wordt een monitor ontwikkeld, onder andere 
om de raad mee te nemen, waarin de toezeggingen van de 
wethouder in relatie met de afstemmingsverordening tot 
uitdrukking komen 

Motie herindicatie 
ondersteunende 
begeleiding 

Van der 
Zanden 

28 juni 2016 SE  Motie is unaniem 
aangenomen; wethouder zegt 
toe na de zomervakantie met 
een voorstel te komen 

Het herindicatieplan is op 9 maart jl. ter informatie verstuurd 
aan de commissie Maatschappij 
 
 

Vergadering 27 september 2016 

Notitie 
huishoudelijke hulp 

Van der 
Zanden 

27 sept. 2016 
punt 8 
bijlage 68 

 Wethouder zegt toe om de 
evaluatie halfjaarlijks uit te 
voeren 
 
 
 
 
 

Conform de concernplanning wordt de commissie hierover 
in het najaar van 2017 geïnformeerd. 

Vergadering 1 november 2016 

Kadernotitie zwem- 
voorziening 

Stienen 1 nov. 2016 
punt 14 
bijlage 74 

 Wethouder herhaalt zijn 
toezeggingen gedaan tijdens 
de commissiebehandeling: het 
aanbestedingsdocument komt 
terug in de raad, het besluit 
wordt genomen door de raad 
en voor zwemverenigingen 
wordt waarborg afgegeven 
 
 
 

Op 4 juli jl. is met de commissie Omgeving opiniërend 
gesproken over de locatiekeuze. In september bespreken 
commissie en raad het intrekken van het amendement om 
na de gunning de locatie definitief te kiezen. De 
verwachting is dat het aanbestedingsdocument aan het 
einde van het vierde kwartaal wordt geagendeerd 
(november)  
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Vergadering 10 januari 2017 

Centrumperspectief De Vries 10 jan. 2017, 
punt 10, 
bijlage 3 

 Wethouder zegt toe dat voor 
het Havenpark meerdere 
scenario’s zullen worden 
uitgewerkt. Voorts zal worden 
nagegaan of gevelverbetering 
in het centrumperspectief is 
opgenomen 

Een voorstel met meerdere scenario’s voor het Havenpark 
wordt opgesteld en direct na de zomervakantie aan het 
college aangeboden 

Vergadering 31 januari 2017 

Milieudefensie Smeulders 31 jan. 2017, 
punt 5 

 Wethouder zegt toe in 
commissie O de visie over 
milieu- en economische 
effecten van zonnepanelen op 
braakliggende 
bedrijventerreinen te 
bespreken 

De brief van Milieudefensie is beantwoord. Een voorstel om 
anders met landbouwgronden om te gaan en 
mogelijkheden te geven voor zonnepanelen is aan het 
college voorgelegd om door te geleiden naar de commissie. 
Na het zomerreces wordt het onderwerp geagendeerd in 
een vergadering van raadscommissie O  

Eigen bijdrage WMO Van der 
Zanden 

31 jan. 2017, 
punt 9, 
bijlage 11 

 Wethouder zegt toe om de 
pilot na een jaar te evalueren. 
Bij evaluatie worden betrokken 
de effecten voor hoge en lage 
inkomens, de 
stapelingseffecten en  de 
hardheidsclausule. 
Communicatie tijdens pilot is 
van belang 

Conform de concernplanning wordt de evaluatie van de 
eigen bijdrage geagendeerd voor de commissie 
Maatschappij in november 2017 

Vergadering 7 maart 2017 

Geurbeleid  
Motie e-noses 

Smeulders  7 maart 
2017, 
punt 8, 
bijlage 14 

 Wethouder zegt toe om 
jaarlijks de raad te informeren 
over voortgang. 
Door de raad is motie 
aangenomen waarin het 
college wordt verzocht om de 
provincie te verzoeken de pilot 
met e-noses voort te zetten 

Informatie volgt 
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Vergadering 9 mei 2017 

Motie 
geitenhouderijen 
Muizenhol 1 en 
Grotelse Heide 4 

De Leeuw 9 mei 2017   De gemeente Helmond is actief betrokken bij alle 
ontwikkelingen rondom Muizenhol 1 en Grotelseheide 4. Er 
vindt op zeer regelmatige basis bestuurlijk en ambtelijk 
overleg plaats met de gemeente Gemert Bakel  

Motie support voor Q 
koorts patiënten 

De Leeuw 9 mei 2017   Op 12 juni jl. is de brief aan de Tweede Kamer verstuurd, 
waarin het belang van Q-support wordt onderstreept en 
blijvende aandacht voor Q-patiënten wordt gevraagd 

Motie winkelpanden 
Brandevoort 

Van Bree 9 mei 2017   Motie is unaniem aangenomen 

Vergadering 30 mei 2017 

Dekkend AED 
netwerk 

De Leeuw  30 mei 2017  Wethouder zegt toe dat er 
cursus komt voor raadsleden 
in het najaar 

In overleg met commissiegriffier M wordt gezocht naar een 
passende datum 

Vergadering 27 juni 2017 

Benchmark Wecycle Smeulders 27 juni 2017, 
punt 4 

griffie Verzocht wordt om het 
onderwerp ‘benchmark 
wecycle’ te agenderen voor 
commissie O 

 

Ondermijnende 
activiteiten 

Blanksma  27 juni 2017, 
punt 4 

griffie Verzocht wordt om het 
onderwerp ‘ondermijnende 
activiteiten’ te agenderen voor 
commissie BE 

Het onderwerp wordt geagendeerd op 12 oktober 2017 in 
commissie BE 

Rondetafelgesprek 
Senzer 

Van Bree 27 juni 2017 
punt 19, 
bijlage 51 

 Wethouder geeft aan dat op 27 
september een 
rondtafelgesprek is voorzien 
met Senzer, waarvoor 
commissie BE is uitgenodigd 

Rondetafelgesprek is in voorbereiding  
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Onderzoek 
overschotten 
zorggelden 

De Leeuw 
V.d. Zanden 

27 juni 2017 
punt 20, 
bijlage 58 

 Wethouders zeggen toe dat 

 halfjaarlijks 
terugkoppeling zal 
worden gegeven of 
zoveel eerder als 
gewenst; 

 in oktober 
innovatieagenda wordt 
gedeeld met 
commissie en 
zorgaanbieders 

 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Openstaande vragen van raadsleden aan het college van B&W  en eerdere vragen en de antwoorden hierop 
vindt u op: 

 http://www.helmond.nl/Internet/gemeenteraad/Home-home-Bestuur-Gemeenteraad-Wat-doet-de-raad/Systeemmap-paginas-Vragen-van-raadsleden 
 

http://www.helmond.nl/Internet/gemeenteraad/Home-home-Bestuur-Gemeenteraad-Wat-doet-de-raad/Systeemmap-paginas-Vragen-van-raadsleden

