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Partij Nr. Motie Advies college Besluit gemeenteraad 
 

GroenLinks 1 Toekomststoel: in de raadszaal van het nieuwe huis van de stad een goed 
herkenbare en zichtbare ‘toekomststoel’ te realiseren (een lege stoel die 
in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt) 

Gaat raad zelf 
over 

Voor:  GL-Ls-D66-50+-PvdA 
Tegen: VVD-FMR-CDA-HH-HA-Bach+-SP-plan!  
 
                                                    VERWORPEN 

GroenLinks 2 Global Goals zichtbaar maken in externe communicatie-uitingen van de 
gemeente waar raakvlakken zitten met de Global Goals  

Positief Tegen: plan!-HH-Bach+ 
 Voor: rest                                  AANGENOMEN 

 
GroenLinks 

3 Talent en Perspectief:  mogelijkheden onderzoeken om in samenwerking 
met het onderwijs, bedrijfsleven en andere partijen in Helmond een 
preventieve voorziening te creëren voor jongeren die moeilijk hun plek 
vinden in het reguliere onderwijs 

positief Tegen: HH-HA 
Voor: rest 
 
                                                  AANGENOMEN 

VVD 
 

4 Impuls geven aan  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
Woningbouwprojecten 

Positief Voor: iedereen 
                                                  AANGENOMEN 

50PLUS 
 

5 De gezonde Helmonder: stadsbrede campagne ontwikkelen met  o.a. 
Foodtechexpertise over belang gezondheid en aanpassing 
voedingspatroon 

Ontraden, maar 
wel gesprekken 
met Foodtech 
voeren 

Tegen: plan!-VVD-HH-Bach+ 
Voor: rest 
 (aangepast)                               AANGENOMEN 

50PLUS 
 
 

6 Een voorstel ontwikkelen met verschillende stakeholders (industrie, 
centrumondernemers, Helmond Marketing) om een industriële hub te 
realiseren in de vorm van bijvoorbeeld een kiosk 

Meenemen en 
bekijken wat er 
kan 

Voor: iedereen (unaniem aangenomen) 
 (aangepast) 
                                                   AANGENOMEN 

50PLUS-Helder 
Helmond-Fractie 
Michael Rieter 

7 De bouw van het nieuwe zwembad op de Sport- en Beleef Campus 
aanvullen met een sauna een bubbelbad  

Gaat raad zelf 
over 

Voor: VVD-CDA-FMR-PvdA-Ls-D66-plan! Bach+ 
Vd Meulengraaf (GL)-50+ 
Tegen: GL(5 personen)-SP    
                                                   AANGENOMEN                                              

PvdA-50PLUS- Helder 
Helmond- Fractie 
Michael Rieter-
BachPlus 

8 Slimmer samen wonen: met de corporaties, marktpartijen en inwoners tot 
een concreet plan te komen om meer voorzieningen voor woongroepen 
en andere ‘samenwoon’-initiatieven mogelijk te maken; meer betaalbare 
woningen voor minder verdienende starters realiseren. 

Positief Voor: iedereen (unaniem aangenomen) 
 
                                                   AANGENOMEN 

PvdA-CDA- Fractie 
Michael Rieter 

9 Een lokaal mondpreventie actieplan op stellen, met als doel dat alle 
Helmondse kinderen naar de tandarts gaan en een gezond gebit hebben 

Overbodig;   
AANGEHOUDEN 

PvdA-50PLUS- Fractie 
Michael Rieter 
 
 

10 De kostendelersnorm voor jongeren tot en met 27 jaar tot en met 2023 
niet toe te passen; 
de effecten van deze maatregel te monitoren en bij de 
programmabegroting 2024 (november 2023) te komen met een plan hoe 
structureel om te gaan met de kostendelersnorm 

Ontraden, kan 
juridisch gezien 
niet 

AANGEHOUDEN 

Helmond Aktief-
BachPlus 

11 Voorzieningen sauna, whirlpool en beweegtuin opnemen in het DO van 
het nieuwe zwembad De Braak 

Gaat raad zelf 
over 

AANGEHOUDEN 

Fractie Michael Rieter-
PvdA 
 

12 in de aanstaande begroting 2022 een eenmalige injectie van 25.000,= 
Euro te realiseren voor het Home Computer Museum Helmond. 

ontraden AANGEHOUDEN 


