
Ingediende moties behandeling begroting 2021  
10 november 2020 

Partij Nr. Motie Advies 
college 

Toelichting Besluit raad 

GroenLinks-SP 1 Artikel 1 grondwet in raadszaal en stad Ondersteunen  Het beleid van de gemeente Helmond is er op 
gericht op tweedeling in de stad tegen te gaan. 
Alom wordt gestreefd naar inclusiviteit: sociaal, 
maatschappelijk en digitaal. Juist in deze 
hectische tijden is het belangrijk om waakzaam te 
blijven in de strijd tegen discriminatie. Om deze 
reden staan wij er positief tegenover om de tekst 
van artikel 1 van de Grondwet blijvend onder de 
aandacht te brengen. 

Aangenomen 

VVD-GroenLinks-SP 
 

2 onderzoek achterblijven 
glasvezelaansluitingen 

Ondersteunen Wij stemmen in met het doen van een onderzoek 
om mogelijk de dekkingsgraad van glasvezel in de 
toekomst te verhogen. Wij staan daarom positief 
tegenover de motie en we gaan een onderzoek 
starten in samenwerking met Glasvezel Helmond 
B.V. 

Aangenomen 

VVD-Helder Helmond-BachPlus 
 

3 Verbod op messen en slagwapens Ondersteunen  Er geldt in Nederland een wet Wapens en Munitie 
waarin beschreven staat welke wapens verboden 
zijn om te bezitten en te gebruiken. Landelijk 
zetten we in op een totaalverbod op messen en 
wapen onder jongeren; ook onze burgemeester. 
Als we deze motie mogen lezen als de vraag om 
aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van deze wet, dan ondersteunen wij 
deze motie van harte.  

Aangenomen 

VVD- GroenLinks -CDA- Helder 
Helmond 
 

4 voorrang zonnedaken t.o.v. zonneparken Ondersteunen Past in het beleid dat het college op 3 november 
heeft vastgesteld. 

Aangenomen 

Helder Helmond 
 

5 Draagvlak inwoners Zonnevelden Ontraden Motie is overbodig. De vergunningaanvraag van 
Solar Century zal worden omgezet naar een 
concept-aanvraag. Er volgt eerst een 
participatietraject voordat de formele 
vergunningaanvraag wordt ingediend.  

Verworpen 

Helder Helmond 
 

6 Quick Scan Lokale Democratie Oordeel raad Het is aan uw raad om hier vorm aan te geven. Aangenomen 

Helder Helmond 
 

7 Onderzoek mogelijkheden zorgwacht in 
Helmond 

Ontraden Het huidige aanbod vanuit gemeente en 
zorgverzekeraars biedt voldoende signalering en 
mogelijkheden tot opschaling van zorg en 
ondersteuning.  

Verworpen 



D66-Lokaal sterk-GroenLinks-
SP-CDA-Helder Helmond-PvdA-
fractie Meulenbroek 
 

8 volwaardig alternatief Bravoflex Ondersteunen Goede first en last-mile oplossingen zijn nodig. 
OV is daarin belangrijk. Of Taxbus hierin een rol 
kan spelen moet nader onderzocht worden. 

Aangenomen 

D66 
 

9 Uitrol elektrische deelauto’s Ondersteunen Visie op deelmobiliteit is in ontwikkeling en wordt 
in 2021 afgerond. Motie past daarin en kan daar 
ook in worden meegenomen. 

Aangenomen 

50PLUS 
 

10 sport voor ouderen Ontraden Vanuit de GGD zijn er al verschillende gegevens 
betreft deze doelgroep beschikbaar. In Helmond 
voldoet ongeveer 70% aan de beweegnorm. 

Verworpen 

50PLUS-CDA 
 

11 verbetering positie ouderen in crisis- en 
herstelnota 

Ontraden In rib 113 al aangegeven dat er oog moet zijn voor 
ouderen. Aansluitend op al lopende trajecten 
geven we hieraan aandacht en zullen we deze 
vergroten waar nodig. 

Verworpen 

50PLUS 
 

12 Vertel het elkaar (stimuleren belkettingen) Ontraden De coronacrisis heeft grote impact op ouderen. Er 
zijn in de stad al veel mooie initiatieven die we 
ook (financieel) ondersteunen zoals de lunches en 
belmaatjes van de LEVgroep. Ook diverse 
dagbestedingsprojecten en wijkinitiatieven werken 
met belcirkels die zeer worden gewaardeerd. 
Daarmee is d emotie overbodig.  

Verworpen 

50PLUS 
 

13 
 

Weerloos op Whatsapp (campagne om 
ouderen te waarschuwen voor gevaren 
social media) 

ondersteunen Het gebruik van social media brengt risico’s met 
zich mee. Ouderen zijn hier relatief vaker het 
slachtoffer van. Het ministerie van Justitie en 
Veiligheid heeft daarom in september 2020 de 
campagne ‘maakhetzeniettemakkelijk’ uitgevoerd, 
specifiek gericht op senioren. Hier hebben vele 
landelijke en lokale partijen aan meegewerkt. We 
kunnen daar uiteraard aansluiten bij deze 
campagne.   

Aangenomen 

PvdA-CDA-GroenLinks-
BachPlus-Helmond Aktief- 
fractie Meulenbroek 
 

14 
 

inzetten op gebruik van Europese fondsen 
t.b.v. woningisolatie 

Ondersteunen Past in huidig beleid. We zullen per project 
bekijken welke fondsen het beste aangesproken 
kunnen worden. 

Aangenomen 

PvdA 
 

15 
 

differentiëren rioolheffing Ontraden De rioolheffingen zijn kostendekkend. Deze 
kosten van riool worden nu gelijk over alle 
inwoners/bedrijven gedragen. De gemeente 
hanteert kwijtscheldingsregelingen voor de 
minderbedeelden voor wie de lasten te hoog zijn. 

Ingetrokken 

PvdA-Helmond Aktief 16 
 

Verhogen dekkingsgraad 
glasvezelaansluitingen 

Ontraden Op dit moment wordt er keihard gewerkt om een 
glasvezelnetwerk in de gehele gemeente de 
grond in te krijgen. Hiervoor wordt alles uit de kast 
getrokken voldoende aansluitingen te halen (25% 
dekking) De berekeningsmodellen geven aan dat 
we als gemeente op de langere termijn geld gaan 

Verworpen 



 
 
 
 

 

verdienen op het netwerk. Maar zover is het nog 
niet. Op dit moment worden er geen winsten 
gemaakt en wordt er vooral geinvesteerd. We 
staan borg voor de financiele risico’s, die 
borgstelling willen we hiervoor blijven reserveren. 
Het is nu nog te vroeg om dit geld uit te geven.  
Het aktieplan digitale inclusie voorziet in het plan 
dat PvdA voorsteld inclusief financiele middelen.  
 

PvdA-Helder Helmond-Helmond 
Aktief 

17 
 

Zo veel mogelijk zonnepanelen op nieuwe 
bedrijfsgebouwen in Helmond 

Ondersteunen Lijn uit de motie (zo veel mogelijk zon op dak) 
past in ons beleid. Uitgezocht dient te worden of 
het juridisch mogelijk is dat de gemeente een 
verplichting oplegt om de constructie 
zonnepaneel-proof te maken. 

Aangenomen 

PvdA-GroenLinks-SP-Helmond 
Aktief-BachPlus-fractie 
Meulenbrooek 

18 
 

De Energietransitie als instrument om de 
maatschappelijke tweedeling te verkleinen 

Ondersteunen Problematiek wordt onderkend. Aanpakken 
hiervan past in het beleid om de tweedeling in de 
stad tegen te gaan.  

Aangenomen 

PvdA-CDA-SP-Helder Hlmond-
Helmond Aktief-BachPlus 
 

19 
 

Sporten voor kwetsbare mensen Ondersteunen Sport en bewegen zijn belangrijk om het welzijn 
en de lichamelijke gezondheid te bevorderen. Op 
dit moment is er al veel aanbod dat bijdraagt aan 
het doel van de motie. Beweegtuinen, JIBB+, 
goldensports, beweegroutes en walking sports 
binnen de huidige verenigingen. Zorgaanbieders 
bieden sport en bewegen aan in het kader van 
WMO en dagbesteding. Tenslotte wordt bij het 
maken van de wijkontwikkelingsplannen ok 
gekeken naar sport/bewegen voor ouderen.  

Aangenomen 

Helmond Aktief 
 

20 digitale Seniorengids Ontraden Onlangs is de nieuwe site 
www.socialekaarthelmond.nl gelanceerd. Deze 
geeft inzicht in het informele 
ondersteuningsaanbod in onze stad. Er kan 
gefilterd worden op leeftijdscategorieën. 
Geïndiceerd aanbod is bereikbaar via de 
wijkteams. Een aparte Helmondse gids met ál het 
aanbod van ondersteuning tot vertier is ons 
inziens niet zinvol en maakt het vinden van 
antwoorden niet makkeljker. 

Niet 
ingediend 

Fractie Meulenbroek 
 

21 meer waardering voor het 
maatschappelijk rendement van 
Vrijwilligers in de Programmabegroting 

  Aangehouden 



 
Ingediende amendementen behandeling begroting 2021 

 

Partij Nr. Amendement Advies college Besluit raad Toelichting college 

CDA-50PLUS-Helder 
Helmond 
 

1 herijking schuldenplafond (rapport herijking financieel 
beleid geen onderdeel te laten uitmaken van 
Raadsvoorstel 60) 

Ontraden verworpen Om te zorgen dat we financieel gezond en 
solvabel blijven, willen we juist ratio’s voor een 
minimale solvabiliteit van 30%  en een maximale 
schuldquote van 75% opnemen. Op dit moment 
liggen deze nog niet vast. Het is absoluut niet de 
bedoeling dat we deze grenzen gaan opzoeken 
en de komende 4 jaar blijven we ver onder deze 
getallen.  

PvdA-50PLUS-fractie 
Meulenbroek-Helder 
Helmond-Helmond 
Aktief 
 

2 Schrappen Bezuiniging Zelfservicesysteem 
fietsenstalling Station Helmond 

Ontraden verworpen Er wordt geen afnemende veiligheid verwacht. 
Men kan alleen in de fietsenstalling met een OV 
kaart of geldig treinticket. Bij de ingang is een 
intercom die rechtstreeks verbonden is met de 
landelijke centrale van de NS. Er wordt door NS 1 
of 2 keer per dag een fysieke ronde door de 
stalling gelopen. 
Bezuinigen is niet de directe aanleiding; het is 
landelijk beleid van de NS om over te gaan op zelf 
service fietsenstallingen. 

plan!- 50Plus-CDA-

Helder Helmond-Bach 
Plus-Fractie 
Meulenbroek en 
Helmond Aktief 

3 Behoud aparte Beleidsregel Taxibusvervoer 75-plussers Ontraden verworpen We willen zuinig omgaan met de beschikbare 
middelen. We willen deze besteden aan die 
doelgroepen die ze het hardst nodig hebben. 

 


