
Overzicht en besluiten moties behandeling begroting 2022  
 

9 november 2021 

Partij Nr. Motie Advies college Besluit gemeenteraad 
 

GroenLinks – SP - 
VVD 

1 Binnen 3 maanden een voorstel doen dat voorziet in 
het invoeren van de Groene Pluim binnen onze 
gemeente. 

Positief AANGENOMEN 
Tegen: Mi Hellemonders     (1) 
Voor:   alle andere fracties  (32) 

GroenLinks – Ls – SP 
– Helder Helmond - 
VVD 

2 Bij toekomstige begrotingen een hoofdstuk 
‘impactanalyse schaalsprong’ toevoegen 
 

 AANGENOMEN 
 
Unaniem aangenomen        (33) 

SP - PvdA - 
GroenLinks 
 

3 In het omgevingsplan de mogelijkheid op te nemen 
om een maatwerkvoorschrift op te kunnen leggen 
betreffende klimaatadaptatie, waarmee naast het 
gebruik van dakoppervlak en gevels voor 
energieopwekking ook beplanting van dakoppervlak 
en gevels opgelegd kan worden voor nieuwbouw en 
grootschalige renovatie 

Positief AANGENOMEN 
 
 
 
 
Tegen: VVD en CDA             (8) 
Voor:   alle andere fracties  (25) 

VVD – SP – Ls – plan! – 
Helder Helmond 
 

4 1. In 2022 af te zien van het heffen van 
precariobelasting;  

2. Dit via de gebruikelijke kanalen aan 
ondernemers te communiceren; 

3. De financiële gevolgen van deze motie ten 
laste brengen van de Crisis- en Herstelnota.   

Positief AANGENOMEN 
 
 
 
 
Unaniem aangenomen        (33) 

Helder Helmond 
 

5 Verzoek aan het college  om het toepassen van een 
inwonersbegroting voor (delen van) de gemeentelijke 
begroting te laten landen bij de verschillende 
werksessies Participatiebeleid Helmond en de 
uitwerking hiervan mee te geven aan het nieuwe 
college.  

Ontraden AANGENOMEN 
 
 
 
Tegen: CDA                           (4) 
Voor:   alle andere fracties  (29) 

Lokaal sterk – CDA – 
VVD – SP – 
GroenLinks 
 

6 Verzoekt het college ten behoeve van kleine 
aanpassingen op advies van de werkgroep VN 
Verdrag een inclusiviteitsbudget in te richten ten 
bedrage van  
€ 15.000,-  en dit bedrag ten laste te leggen van de 
financiële middelen uit het Sociaal Domein. 

Positief AANGENOMEN 
 
 
 
 
Unaniem aangenomen         (33) 

50PLUS - CDA 
 

7 een inventarisatie aan de raad op te leveren over: 

• de staat van brandveiligheid van de 
gemeentelijke parkeergarages in Helmond 
gerelateerd aan het stallen en opladen van 
elektrische auto’s; 
. 

Positief AANGENOMEN 
 
 
 
 
Unaniem aangenomen         (33) 



 
 
 

Overzicht amendementen behandeling begroting 2022  
 

9 november 2021 
 

PvdA – SP – 
GroenLinks – 50PLUS 
– VVD – plan! - CDA – 
Lokaal sterk – Helder 
Helmond 
 

8 1. de resterende TONK-middelen niet te laten 
vrijvallen aan de algemene middelen; 

2. de resterende TONK-middelen primair 
beschikbaar te houden voor de doelgroep 
huishoudens die hulp en ondersteuning nodig 
hebben om te kunnen meedoen, rondkomen of 
vooruitkomen (indachtig de Kadernota Sociaal 
Domein); 

3. daarvoor regionaal en lokaal de 
mogelijkheden te onderzoeken van duurzaam 
effectieve maatregelen;  

4. de raad hierover zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 1 februari 2022, te informeren. 

Positief AANGENOMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unaniem aangenomen     (33) 

plan! – Mi 
Hellemonders – 
50PLUS – PvdA – 
GroenLinks – Helder 
Helmond – D66 

9 Binnen 3 maanden de raad een voorstel voor te 
leggen dat voorziet in een onderzoek naar de korte- 
en lange termijn behoefte aan Openbaar Vervoer bij 
de inwoners van Helmond 

Positief, 
Met opmerking dat 
gemeente voor financiering 
wel afhankelijk is van 
provincie 

AANGENOMEN 
 
 
 
Unaniem aangenomen      (33) 

Mi Hellemonders - CDA 
 

10 • Opdracht geven aan B&W om samen met 
maatschappelijke partners en het 
taal(huis)netwerk in de stad een meerjarig 
stadsplan basisvaardigheden op te stellen, waar 
het bestrijden van laaggeletterdheid (16% in 
Helmond) onderdeel van uitmaakt; 

• de financiering hiervoor te zoeken in de 
programma's gezonde en digitale stad en gelden 
voor laaggeletterdheid uit het gemeentefonds. 

Ontraden INGETROKKEN 

Partij Nr. Amendement Advies college Besluit gemeenteraad 
 

PvdA - 50PLUS –  
Mi Hellemonders 

1 Hogere OZB-baat inzetten voor uitbreiden proef 
verduurzamen woningen 

Ontraden VERWORPEN 
 
Voor:    PvdA, 50PLUS en Mi Hellemonders   (4) 
Tegen: alle andere fracties tegen.                   (29) 

 
Bij de stemming waren 33 raadsleden aanwezig. Afwezig waren: de heren Van Aert (50PLUS), Akkers (VVD), Bekkers (Lokaal sterk) en Stevens (D66) 


