Besluitenlijst 2e raadsvergadering 9 februari 2021
Aanwezige raadsleden:
J.L. van Aert, M.H.M. Akkers, mevr. J.G.M. Bach-Smits, H.F.J. Bekkers, R.D.J. Bleekrode, J.M. van den
Bogaard, C.H.M. van der Burgt, S. Dere, J.M.T.M. van Gemert, mevr. A.C.G.M. Janssen-Jansen, G. Klaus,
mevr. A.C.M.J. Koolen-van der Zee, J.F.J. Kuypers (eerste deel van de vergadering), D. Kurumli (heeft
afscheid genomen en is direct opgevolgd door J.B. De Mare, 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.P.J.
Rieter, M. 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 (eerste deel van de vergadering), 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: Aanwezige wethouders:
E. de Vries, mevrouw M.J.A. Maas, H.M.J.M. van Dijk, S.J.P.H.A. van de Brug en mevrouw C.J.M.
Dortmans.
Voorzitter:
Griffier:

mevrouw E. Blanksma-van den Heuvel.
J.P.T.M. Jaspers.

De agenda met de raadsvoorstellen vindt u via deze link:
https://helmond.notubiz.nl/vergadering/799110/
1. Opening en aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
Beslissing: de heer Kuypers is bij lot aangewezen om als eerste te stemmen, mocht er hoofdelijke
stemming worden gevraagd.
2. Vaststellen ontwerpagenda.
Beslissing: conform, met dien verstande dat er zes moties vreemd aan de orde van de dag worden
aangekondigd. Deze zijn behandeld aan het einde van de vergadering. Het gaat om de volgende
moties:
 Motie Oplossing voor luiers in restafval: deze is ingediend door de fracties GroenLinks, SP,
Lokaal sterk, VVD, PvdA en BachPlus en is aangenomen met 31 stemmen voor en 5 tegen.
De fracties plan! en CDA hebben tegen gestemd, alle andere fracties voor. De heer Smits
van Helmond Aktief was bij deze stemming afwezig.
 Motie Lediging restafval op nul zetten: deze is ingediend door plan! en Helder Helmond. De
motie is verworpen met 32 stemmen tegen en 5 voor. De fracties plan! en Helder Helmond
en de heer Mol van 50PLUS hebben voor gestemd, alle anderen hebben tegen gestemd.
 Motie Maatwerk toepassing kostendelersnorm: deze is ingediend door de SP, D66,
GroenLinks en de PvdA. De motie is aangenomen met 33 stemmen voor en 4 tegen. Helder
Helmond en BachPlus hebben tegen gestemd, alle andere fracties hebben voor gestemd.
 Motie Drive-thru-stemstraat als stembureau: de motie is ingediend door Helder Helmond,
Helmond Aktief en Bachplus. De motie is verworpen met 29 stemmen tegen en 8 voor. De
fracties Helder Helmond, Helmond Aktief, plan!, 50PLUS en Bachplus hebben voor
gestemd, alle andere fracties hebben tegen gestemd.
 Motie Schaken in de openbare ruimte: deze is ingediend door Helmond Aktief, Helder
Helmond, PvdA en BachPlus. De motie is verworpen met 21 stemmen tegen en 16 voor. De
fracties Helmond Aktief, Helder Helmond, PvdA, CDA, D66, 50PLUS en BachPlus hebben
voor gestemd, de andere fracties hebben tegen gestemd.
 Motie Financiele ondersteuning plaatselijke ondernemers: deze is ingediend door de VVD,
GroenLinks en CDA. De motie is unaniem aangenomen.

3.

Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda
behorende lijst.
Beslissing: conform, met dien verstande dat wethouder Dortman de raad zal informeren over komen op
brief nr.4 over een melding Onderwijsinspectie. Brief 12: verzoek tot handhaving Leemkuilenweg, wordt
voor advies in handen van het college gesteld. Verder wordt opgemerkt dat de afhandeling van enkele
brieven te lang op zich heeft laten wachten. Ook wordt, n.a.v. de brieven 20 en 21, een oproep gedaan
om de communicatie met inwoners te versterken.

4. Zienswijze Werkprogramma 2021 Metropool Regio Eindhoven.
Raadsvoorstel 7.
Beslissing: unaniem aangenomen.
5. Bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé).
Raadsvoorstel 8.
Beslissing: unaniem aangenomen.
6. Q-book Brainport Smart District.
Raadsvoorstel 6.
Beslissing: unaniem aangenomen.
7. Doorontwikkeling Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW).
Raadsvoorstel 5.
Beslissing: unaniem aangenomen.

.

