Besluitenlijst 6e raadsvergadering 29 mei 2018
Aanwezige raadsleden:
J.L. van Aert, mevr. J.G.M. Bach-Smits, R.D.J. Bleekrode, J.M. van den Bogaard, mevr. L.J.C. van
Bokhoven-van der Burgt, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, S. Dere, H.M.J.M. van
Dijk, J. de Graaf, E.J.J. Islaratoeboen, mevr. A.C.G.M. Janssen-Jansen, J.F.J. Kuypers, S.W. van Lierop,
mevr. M.J.A. Maas, T.C.P.M. Manders, mevr. L.W.J. Maráczi, mevr. D.J.A.M. Meulenbroek, F.J. Mol, mevr.
P.J.E. Peijs, M. Rieter, M.P.J. Rieter, J.H.J.M. Roefs, L.M.L.A. van Sas, L.M.M. Smits, mevr. J.M.G.
Spierings-van Deursen, A. Spruijt, S.A.W. Stevens, mevr. L.C. Tamarinof, T.Y.M. Tuerlings, P.T.J. Vervoort,
E. de Vries, mevr. G.L.C.C. van den Waardenburg, M.G.M. van Wetten, M. Yahia, mevr. A.C.M.J. van der
Zee
Aanwezige wethouders:
J. van Bree, P. Smeulders, F. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-Van der Weijden.
Voorzitter:
Griffier:

mevrouw E. Blanksma-van den Heuvel.
J. Jaspers.

1. Vaststellen ontwerpagenda en aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement
van orde 2011.
Beslissing: mevrouw Peijs wordt bij lot aangewezen als de persoon waar een eventuele stemming
begint.
2. Vaststellen ontwerpagenda.
Beslissing: conform, met dien verstande dat agendapunt 5 behandeld zal worden vóór agendapunt 4.
Verder heeft de PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend (met steun van CDA, Helder
Helmond, Helmond Actief en 50PLUs). De motie heeft betrekking op een door de
Rekenkamercommissie uit te voeren onderzoek naar het personeelsbeleid van de gemeente. De motie
is aangehouden door de indiener.
3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda
behorende lijst.
Beslissing: conform.
4. Aanbieden van het coalitieakkoord 2018-2022; verslag over de procedure door de formateur, de
heer F. Lintmeijer. (raadsbijlage 30).
Beslissing: conform, de raad heeft besloten kennis te nemen van het coalitieakkoord.
5. Afscheid van wethouders de Leeuw-Jongejans, Smeulders, Stienen en van der Zanden
Toespraak door de voorzitter mevrouw Blanksma-van den Heuvel.
6. Nominaties van een aantal wethouders.
7. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het onderzoek van de bescheiden van
de genomineerde wethouders.
Beslissing: de commissie heeft geconcludeerd dat de genomineerden benoemd kunnen worden tot
wethouder van de gemeente Helmond
8. verkiezing van wethouders (raadsbesluit 31).
A) verkiezing van een wethouder
B) verkiezing van een wethouder
C) verkiezing van een wethouder
D) verkiezing van een wethouder
E) verkiezing van een wethouder
F) verkiezing van een wethouder

Beslissing:
De heer De Vries is benoemd (29 stemmen op zijn naam, 7 stemmen blanco en 1 op een andere naam)
De heer Van Bree is benoemd (28 stemmen op zijn naam, 7 stemmen blanco en 2 op een andere naam)
Mevrouw Maas is benoemd (28 stemmen op haar naam, 7 stemmen blanco en 2 op een andere naam)
De heer Van Dijk is benoemd (29 stemmen op zijn naam, 6 stemmen blanco en 2 op een andere naam)
Mevrouw Van den Waardenburg is benoemd (28 stemmen op haar naam, 7 stemmen blanco en 2 op
een andere naam)
Mevrouw Dortmans is benoemd (28 stemmen op haar naam, 6 stemmen blanco en 3 op een andere
naam)
9. Beëdiging van wethouders door de voorzitter van de raad.
10. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het onderzoek van de bescheiden van
de raadslieden die benoemd worden om de opengevallen plaatsen in de raad in te nemen.
Beslissing: de commissie heeft geconcludeerd dat de benoemde raadsleden toegelaten kunnen worden
tot de raad van de gemeente Helmond
11. Besluit tot toelating en vervolgens beëdiging van een aantal raadsleden die de plaatsen innemen
van de zojuist beëdigde wethouders (raadsbesluit 32).
Beslissing: unaniem aangenomen.
12. Benoeming van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad (raadsbesluit 33).
Beslissing: unaniem aangenomen.
13. Benoeming van een voorzitter en vicevoorzitter van de commissies: (raadsbesluit 34).
 Adviescommissie Inwoners
 Adviescommissie Omgeving
 Opiniecommissie Inwoners
 Opiniecommissie omgeving
Beslissing: unaniem aangenomen.
14. Benoeming van burgercommissieleden (raadsbesluit 35).
Beslissing: unaniem aangenomen.
15. Benoeming van vier raadsleden in de Rekenkamercommissie en zes raadsleden in het bestuur
van de Wethouder van Deutekomstichting (raadsbesluit 36)
Beslissing: unaniem aangenomen.

