Besluitenlijst 2e raadsvergadering 11 februari 2020
Aanwezige raadsleden:
J.L. van Aert, mevr. J.G.M. Bach-Smits, H.F.J. Bekkers, R.D.J. Bleekrode, J.M. van den Bogaard, mevr. L.
van Bokhoven-van der Burgt, C.H.M. van der Burgt, S. Dere, J. de Graaf, mevr. A.C.G.M. Janssen-Jansen,
mevr. A.C.M.J. Koolen-van der Zee, J.F.J. Kuypers, D. Kurumli, S.W. van Lierop, T.C.P.M. Manders, mevr.
L.W.J. Maráczi, mevr. D.J.A.M. Meulenbroek, T. van de Meulengraaf, 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, M.C. Selten, L.M.M. Smits, mevr. J.M.G. Spierings-van
Deursen, A. Spruijt, S.A.W. Stevens, mevr. S.A.C. Stijkel-van den Braken, mevr. L.C. Tamarinof, H.
Terzioglu, T.Y.M. Tuerlings, P.T.J. Vervoort, M. Yahia en Y. Yeyden.
Afwezig: J.M.T.M. van Gemert.
Aanwezige wethouders:
E. de Vries, mevrouw M.J.A. Maas, H.M.J.M. van Dijk, mevrouw G.L.C.C. van den Waardenburg, mevrouw
C.J.M. Dortmans en S.J.P.H.A. van de Brug.
Voorzitter:
Griffier:

mevrouw E. Blanksma-van den Heuvel.
B.F. van der Berg.

De agenda met de raadsvoorstellen vindt u via deze link:
https://helmond.notubiz.nl/vergadering/681392/Gemeenteraad%2011-02-2020?
1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
Beslissing: de heer Terzioglu wordt bij lot aangewezen als de persoon waar een eventuele stemming
begint.
2. Vaststellen ontwerpagenda.
Beslissing: conform. Er worden vier moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Deze zijn
behandeld aan het einde van de vergadering.
De fractie VVD heeft een Motie “Rent-a-cop” ingediend. De motie verzoekt het college om in overleg te
gaan met de politie over mogelijke invoering van het project Rent-a-cop. De motie is unaniem
aangenomen.
De fractie GroenLinks heeft een motie Brainportrail ingediend. De motie verzoekt het college om een
lightrailnetwerk deel uit te laten maken van het Brainportonderzoek deelopgave openbaar vervoer. De
motie is unaniem aangenomen.
De fractie Helder Helmond heeft een motie Veiligheid Heistraat e.o. ingediend. De motie verzoekt het
college een analyse te maken van de problemen in de Heistraat e.o. en te komen met een plan van
aanpak. De motie is aangenomen met 25 stemmen voor en 11 tegen. De fracties CDA, Lokaal sterk,
PvdA en plan! hebben tegen de motie gestemd, alle andere fracties hebben vóór gestemd.
De motie van de fractie CDA over meer aandacht voor Het Oude Huys is aangehouden.
3. Afscheid van mevrouw L.J.C. van Bokhoven-van der Burgt en de heer J. de Graaf als lid van de
gemeenteraad van Helmond.
4. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de voordracht voor de benoeming van
de heren M.H.M. Akkers en G.T.H. Klaus als raadslid.
Beslissing: de commissie heeft geadviseerd om de heren M.H.M. Akkers en G.T.H. Klaus toe te laten tot
de gemeenteraad van Helmond.
5. Toelating en vervolgens beëdiging van de heer M.H.M. Akkers als lid van de gemeenteraad van
Helmond namens de VVD.
Raadsvoorstel 7.
Beslissing: conform.

6. Toelating en vervolgens beëdiging van de heer G.T.H. Klaus als lid van de gemeenteraad van
Helmond namens de SP.
Raadsvoorstel 8.
Beslissing: conform.
7. Benoeming van de heer M.H.M. Akkers als lid van het Auditcomité.
Raadsvoorstel 9.
Beslissing: conform.
8. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda
behorende lijst.
Beslissing: conform, met dien verstande dat wethouder Van den Waardenburg het verzoek om de motie
van de raad van Achtkarspelen over de verhuurdersheffing (brief 3) te ondersteunen richting
minister/Tweede Kamer meeneemt naar het overleg van het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Wat betreft brief 13 over de Jeugdzorg: het voorstel om het onderwerp Jeugdzorg opiniërend in een
commissie te bespreken wordt voorgelegd aan het presidium.
De VNG-ledenbief over sluiting rookruimten horeca wordt betrokken bij de discussie over het
coffeeshopbeleid.
9. Wijkontwikkelingsprogramma Helmond Oost.
Raadsvoorstel 6.
Beslissing: unaniem aangenomen. De fractie PvdA heeft een motie ingediend over aanvullende
middelen voor het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond oost. Deze motie is unaniem aangenomen.
10. Uitvoering bestuursopdracht GGD en 1e begrotingswijziging 2020 GGD
Raadsvoorstel 5.
Beslissing: unaniem aangenomen.

