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Toezeggingen gedaan door het college tijdens raadsvergaderingen   -    Stand tot en met 12 maart 2019 
 
 
Legenda kleuren: 
Donker Groen: gereed (wordt afgevoerd na actualisatie) 
Licht groen: (gereed na formeel informeren raad) 
Geel: betreft een algemene toezegging  
 
 

Vergadering 9 mei 2017 

Motie winkelpanden 
Brandevoort 

Van Bree 9 mei 2017  Samen met de werkgroep 
centrumvoorziening te 
verkennen welke 
mogelijkheden er zijn om 
winkelruimtes beter te 
gebruiken 
 
De raad te informeren over de 
stand van zaken 
 
 

Medio april 2019 wordt de raad geïnformeerd over de 
stand van zaken winkelpanden Brandevoort  

Vergadering 9 januari 2018 

Actieprogramma 
werkgelegenheidsim
puls 

van Bree 9 januari 
2018, 
punt 9, 
bijlage 4 

 Wethouder zegt dat met 
regelmaat een update zal 
worden gegeven, mogelijk via 
P&C cyclus, de 
projectvoorstellen worden zo 
smart mogelijk geformuleerd, 
voor start ups en automotive 
worden aparte geldstromen 
gebruikt en aandacht voor 
ouderen wordt meegenomen in 
actieprogramma onderwijs en 
arbeidsmarkt 

Evaluatie volgt eerste kwartaal 2019 
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Vergadering 3 juli 2018 

Havenpark De Vries 3 juli 2018, 
punt 16, 
bijlage 41 

 Wethouder zegt toe om 
1. voortaan eerder 3D 

impressies naar de 
raad te sturen 

2. indien extra bouwlaag 
mogelijk is, dan doen 

3. indien extra middelen 
worden verkregen, dan 
komen deze ten goede 
aan 
centrumperspectief 

t.a.v. van de verzoeken 1 en 3: zijn algemene 
toezeggingen 
 
T.a.v. verzoek 2: of dit mogelijk is zal blijken bij de 
indiening van de plannen voor het gebouw, op zijn 
vroegst in de tweede helft van 2019 

 

Vergadering 4 september 2018 

Kaders zwembad Van Dijk 4 sept 2018, 
Punt 16, 
Bijlage 61 

 Wethouder zegt toe in kader 
van toegankelijkheid de VN 
ambassadeurs Helmond te 
betrekken. voorts zegt hij toe 
te overleggen met 
zwemverenigingen over 
zwemonderwijs 

Continu proces dat loopt tot oplevering zwembad  

Vergadering 9 oktober 2018 

Wietproef  Blanksma 9 okt. 2018, 
Vragenuur 

 1. Voorzitter zegt toe 
zodra de spelregels 
inzake gecontroleerde 
wietproef bekend zijn, 
deze te bespreken met 
raad.  

2. Voorts zegt zij toe, 
indien gewenst om, 
drugsproblematiek te 
bespreken in 
commissie 

Ten behoeve van afdoening toezegging is de 
ambtelijke organisatie in overleg met de politie.  
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Ingekomen stukken: 
1. brief van 

Mullekom 
(nr.13) 

2. studietoeslag 
(nr. 14) 

3. jachtwet 

 9 okt. 2018  1. brief wordt voor advies 
voorgelegd aan 
presidium 

2. onderwerp 
studietoeslag 
agenderen voor 
commissie 

3. afschrift van 
antwoordbrief naar 
raad sturen 

1. in behandeling bij raadwerkgroep. 
2. Afgehandeld via raadsbesluit 
3. Afgedaan.  

Vergadering 27 november2018 

Masterplan veiligheid Blanksma 27 nov. 2018, 
punt 10, 
bijlage 84 

 Voorzitter zegt toe dat twee 
keer per jaar zal worden 
gerapporteerd. De 
uitvoeringsplannen voor de 
wijken worden ter kennis 
gebracht van de raad 

Algemene toezegging 

Motie ondermijning Blanksma 27 nov. 2018  Motie is ondersteuning van 
beleid. Er zal worden 
gerapporteerd over besteding 
van gelden 

Ambtelijk uitgezet nog niet gepland 

Motie burenrechter Blanksma 27 nov. 2018  Motie kan toegevoegde 
waarde hebben 

Afgedaan via raadsinformatiebrief 18-2019 

Motie handhaven 
bestemmingsplan 
Brouwhuis Helmond 
singel 
 
 

Van den 
Waardenburg 

27 nov. 2018  Motie is unaniem aangenomen Ambtelijk uitgezet nog niet gepland 

Vergadering 5 februari 2019 

Drijfjacht De Vries 5 febr. 2019  Wethouder zegt toe dat brief 
van hr. Kuijpers in komende 
vergadering wordt beantwoord. 
Voorts zegt hij toe dat vóór 
zomer informatie volgt over 
beperkingen 

Brief aan dhr. Kuijpers is in februari besproken in 
het college.  
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Ingekomen stukken Van den 
Waardenburg 
Blanksma 

5 febr. 
2019 

 1.Afschrift van antwoordbrief 
aan Bond Heemschut wordt 
naar raad gezonden; 
2.Brief right to challenge wordt 
op agenda geplaatst van 
raadscommissie 

1. afgedaan 
 
 
2.Ambtelijk opgepakt nog niet gepland. 

Vergadering 12 maart 2019 

Petitie afschaffing 
hondenbelasting 

Van Bree 12 maart 
2019 

 Brief van dhr. Aussems wordt 
geagendeerd in 
opiniecommissie. 

 

Motie gemeentelijke 
voorlichting/ 
meldpunt 
houtrookoverlast 

Maas 12 maart 
2019 

 Motie is unaniem aangenomen  

Motie Nachtnet Maas 12 maart 
2019 

 Motie is unaniem aangenomen  
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Toezeggingen gedaan door het college tijdens commissievergaderingen   -    Stand tot en met 26 februari 2019 
 
Legenda kleuren: 
Donker Groen: gereed (wordt afgevoerd na actualisatie) 
Licht groen: (gereed na formeel informeren raad) 
Geel: betreft een algemene toezegging  
 
 

Vergadering 28 augustus 2018 
Adviescommissie Inwoners 

1. Verordening 

gegevensverstrek-

king BRP Helmond 

2018 

Wethouder 
Van Bree 

28 augustus 
2018 

 Middels aantal voorbeelden 
toelichting in commissie van 
wijze waarop is omgegaan met 
criterium gewichtig maatschap- 
pelijk belang versus 
gegevensverstrekking uit de 
BRP 
 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Vergadering 28 augustus 2018 
Adviescommissie Omgeving 

Aanbieden gratis of 
goedkope 
oorbeschermers bij 
evenementen 

Wethouder 
Maas 

28 augustus 
2018 

 Wethouder neemt de 
suggestie van de VVD mee 
voor het verstrekken van 
oordopjes bij evenementen 

Ambtelijk uitgezet nog niet gepland 

Vergadering 2 oktober 2018 
Adviescommissie Inwoners 

Raadsvoorstel 
ontwerp Regionaal 
Veiligheidsplan oost-
Brabant 2019-2022 

Burgemees-
ter Blanksma 

2 oktober 
2018 

 Cijfers over radicalisering en 
formatieplaatsen zullen later 
worden aangeleverd 
 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Raadsvoorstel 
ontwerp Regionaal 
Veiligheidsplan oost-
Brabant 2019-2022 

Burgemees-
ter Blanksma 

2 oktober 
2018 

 Het onderzoek naar de 
meldingsbereidheid zal t.z.t. 
aan de raad ter kennis 
gebracht worden 
 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 
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Raadsvoorstel 
goedkeuring 
Jaarrekening 2017 
Openbare 
Basisscholen 
Helmond (OBS) 
 

Wethouder 
Dortmans 

2 oktober 
2018 

 De suggesties - volgend jaar in 
de jaarrekening ingaan op het 
onderwijs in de verschillende 
wijken en wat het 
schoolbestuur daarbij 
tegenkomt en iets opnemen 
over de plannen van de 
stichting voor verduurzaming – 
voor de jaarrekening 2018 
zullen aan OBS worden 
meegegeven 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Herijking 
verordeningen 
Participatiewet 
(doelmatigheid/recht
matigheid) 

Wethouder 
De Vries 

2 oktober 
2018 

 Pilot Participatiewet (met een 
bijstandsuitkering een 
maatschappelijke baan kunnen 
invullen) zal t.z.t. eerst 
opiniërend besproken worden 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Vergadering 20 november 2018 
Adviescommissie Inwoners 

Raadsvoorstel 
Beleidsplan OAB/VVE 
gemeente Helmond 
2019-2023 

Wethouder 
Dortmans 

20 november 
2018 

 Door de commissie gedane 
suggesties/aandachtspunten 
worden meegenomen bij de 
uitwerking van het plan: 

- Ouder- en grootouder 
betrokkenheid; 

- Top- en schakelklas; 
- Maken van concrete 

doel- en 
resultaatafspraken 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Raadsvoorstel 
Beleidsplan OAB/VVE 
gemeente Helmond 
2019-2023 

Wethouder 
Dortmans 
 

20 november 
2018 

 Er volgt een analyse over de 
tweedeling (kinderen gelijke 
ontwikkelkansen bieden) 

Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 
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Raadsvoorstel 
Beleidsplan OAB/VVE 
gemeente Helmond 
2019-2023 

Wethouder 
Dortmans 
 

20 november 
2018 

 De raad zal tussentijds 
regelmatig over de resultaten 
geïnformeerd worden in relatie 
tot de verantwoording naar de 
Onderwijsinspectie en de 
jaarlijkse monitor o.a.: 

- Werkt het nieuwe 
beleid (o.a. verlengde 
schooldag); 

- Verschil bereik en 
instroom (reden niet 
gebruik) 

 
 

Ambtelijk uitgezet nog niet gepland 

Raadsvoorstel 
Beleidsplan OAB/VVE 
gemeente Helmond 
2019-2023 

Wethouder 
Dortmans 
 

20 november 
2018 

 In het overleg over de 
Helmond brede 
onderwijsagenda (LEA) zal de 
doorgaande leerlijn en de 
migrantenproblematiek  
meegenomen worden 
 
 
 

Ambtelijk uitgezet nog niet gepland 

Vergadering 11 december 2018 
Opiniecommissie Inwoners 

Presentatie Plan van 
Aanpak Veilig Uitgaan 
Helmond 2019-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgemees- 
ter Blanksma 

11 december 
2018 

 Behalve via een RIB zal de 
commissie ook jaarlijks een 
presentatie krijgen van de 
resultaten van de monitoring 
van het PvA. 
 
 

Algemene toezegging  
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Vergadering 11 december 2018 
Opiniecommissie Omgeving 

Gevel Ameidestraat 1 Wethouder 
Maas 

11 december 
2018 

 De wethouder neemt voorstel 
van de commissie mee naar 
het college om een 
inventarisatie te maken van 
beeldbepalende panden en 
andere objecten in de stad die 
karakteristiek zijn voor 
Helmond, zodat dit soort 
panden zonder monumentale 
status behouden kunnen 
blijven. Het college komt er 
later bij de raad op terug. 
 

 Ambtelijk uitgezet nog niet gepland 

Vergadering 18 december 2018 
Adviescommissie Omgeving 

Resultaatgericht 
indiceren 
huishoudelijke 
ondersteuning 

Wethouder 
Van Dijk 

18 december 
2018 

 De wethouder zegt toe dat hij 
aan het eind van het eerste 
kwartaal 2019 nadere 
mededelingen over dit 
onderwerp zal doen aan de 
commissie Inwoners 
 

Ambtelijk uitgezet, raadsinformatiebrief is in 
voorbereiding.  

Vergadering 29 januari 2019 
Adviescommissie Inwoners 

Raadsvoorstel 
Regionaal risicoprofiel 
2019 Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost 

Burgemees-
ter Blanksma 

29 januari 
2019 

 In de verdere 
beleidsontwikkeling (Regionaal 
Beleidsplan Veiligheidsregio) 
zullen de thema’s de 
ontwrichtende werking van 
drugscriminaliteit en de 
omgevingsanalyse als 
aandachtpunten meegenomen 
worden. 
 
 
 

Ambtelijk uitgezet nog niet gepland  
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Vergadering 19 februari 2019 
Opiniecommissie Omgeving 
 

Jaarprogramma’s 2019 
Binnenstad en 
Helmond West 

Wethouder 
Van den 
Waardenburg 

19 februari 
2019 

 De wethouder zegt toe een 
financieel overzicht te geven, 
waarbij aangegeven wordt of 
de uitgaven van de 
wijkontwikkeling binnen de 
begroting zijn gebleven. 

 

Jaarprogramma’s 2019 
Binnenstad en 
Helmond West 

Wethouder 
Van den 
Waardenburg 

19 februari 
2019 

 De wethouder zegt toe een 
schriftelijke terugkoppeling te 
geven van de stand van zaken 
van de lopende sociale 
projecten in de Annawijk 

 

Hoogte schuld 
Helmond Sport 

Wethouder 
Van Bree 

19 februari 
2019 

 De wethouder zegt toe de 
commissie schriftelijk te 
informeren over de huidige 
hoogte van de schuld van 
Helmond Sport bij de 
gemeente 

 

Vergadering 26 februari 2019 
Adviescommissie Inwoners 

Brief Routeplanner 
Right to Challenge 

Voorzitter 
Commissie 

26 februari 
2019 

 Brief agenderen voor eerst 
volgende 
presidiumvergadering 

 

Raadsvoorstel Jaar-
verslag Integriteit 
2018  
 

Burgemees-
ter Blanksma 

26 februari 
2019 

 Wil i.o.m. de fracties de 
discussie faciliteren over de 
aan integriteit te stellen eisen 
i.r.t. de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
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Ingediende moties en amendementen tijdens behandeling begroting 30-10-2018 
 
 

Titel motie nr wethouder Afdeling  Omschrijving  Stand van zaken  

Afvalscheiding 
maatschappelijke 
organisaties 
 

1 Van den 
Waardenburg 

IBOR  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Begrijpelijke taal van de 
gemeente naar inwoners  
 

2 Maas COM  Medio maart 2019 wordt een voorstel aan 
college voorgelegd.  

Stimuleren duurzame 
mobiliteit  

3 Maas AOG/SP  Motie is opgepakt wordt naar verwachting 
eind 2019 beantwoord.  
 

Kasteel van Sinterklaas  5 
 

 OO  Ambtelijke uitgezet, nog niet gepland 

Organisatieontwikkelingen  
 

6 Dijk AOG  Motie is opgepakt en wordt opgenomen in het 
jaarplan  
 

Individuele studietoeslag 
voor studenten met een 
functiebeperking  
 

7 De Vries PSD  Wordt medio februari afgedaan  

Woonlasten  8 
 

Van Bree FIN  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Investeringen Jan van 
Brabantcollege  
 

9 Dortmans PSD  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Verfraaiing stadsbeeld  10 Van den 
Waardenburg 

SP 
 

 Opgenomen in de bestuursopdrachten 
 

Meer straatnamen voor 
bijzondere vrouwen  
 

11 Van den 
Waardenburg 

OO  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Herformuleren criteria 
coffeeshopbeleid 

12 Burgemeester  VN  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Archief terug naar 
Helmond  
 

13 Maas SP  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Uitbereiding 
inkomensverklaring 
Helmond  

14 De Vries PSD  Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Kansrijke Start  
 
 

15 Dortmans PSD  Wordt in het najaar 2019  aan de raad 
voorgelegd.  
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Kilmaatadaptatie (Tiny 
Forest) 
 

16 De Vries SP/ IBOR  RIB 004 verzonden op 09-01-2019 

Invoeren Ja-ja-sticker  
 

17 Van den 
Waardenburg 

SP  Half maart zijn de onderzoeken afgerond en 
resultaten ervan worden in juni aan de raad 
voorgelegd.  
 

Zorgonderwijs  18 Dortmans  PSD 
 

 Ambtelijk uitgezet, nog niet gepland 

Meesterbeurs voor 
oudere werkzoekenden  
 

21 Van Bree  PSD  Wordt medio maart aan de raad voorgelegd.  

Grondstoffen 
Inleverpunt in uw buurt  

25 
 
 

Van den 
Waardenburg 

SP  Q1 2019: projectopdracht, plan van aanpak 
worden uitgewerkt en worden externe partijen 
geselecteerd.  
Q2 2019: verfijning van de planning  
 

Borstbeelden Helmondse 
burgemeester  

27 
 
 

Burgemeester OO  Q1 gesprek met griffie/ raad over de 
uitvoering. 
Afronding motie in 2019 

Samen naar een nieuwe 
politiek  

28 Burgemeester  GRIFFIER   Communicatieplan opgesteld en besproken in 
driehoeksoverleg.  
Wordt in Q1 aan de raad voorgelegd.  

 


