Besluitenlijst 3e raadsvergadering 16 maart 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. 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: M.P.J. Rieter.
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/799166/
1. Opening en aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
Beslissing: de heer Van Gemert is bij lot aangewezen om als eerste te stemmen, mocht er
hoofdelijke stemming worden gevraagd.
2. Vaststellen ontwerpagenda.
Beslissing: conform, met dien verstande dat agendapunt 8 – Wijziging Reglement van Orde van de
agenda wordt gehaald. Dit onderwerp komt terug in de volgende vergadering.
Verder zijn er twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Deze zijn behandeld aan
het einde van de vergadering. Het gaat om de volgende moties:
 Motie Aanpak eenzaamheid speerpunt van beleid: deze is ingediend door de fracties PvdA,
CDA, Helder Helmond, Helmond Aktief en 50PLUS. Na toezegging van wethouder Van Dijk
dat de raad jaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang is de motie ingetrokken.
 Motie Vrijstelling van giften tot €1200,- per jaar voor mensen in de bijstand: deze is
ingediend door SP, PvdA, CDA, VVD, Lokaal sterk, GroenLinks, D66, Helder Helmond,
Helmond Aktief en BachPlus. De motie is verworpen met 32 stemmen tegen en 5 voor. De
motie is unaniem aangenomen.
3.

Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda
behorende lijst.
Beslissing: conform.

4. Benoeming J. Hendriks en H. Panjoel als burgercommissieleden fractie GroenLinks.
Raadsvoorstel 19.
Beslissing: unaniem aangenomen.
5. Aanvraag krediet woningbouwimpuls Centrum Noord.
Raadsvoorstel 11.
Beslissing: unaniem aangenomen.
6. Zienswijze Positioneringsnotitie Senzer.
Raadsvoorstel 12.
Beslissing: unaniem aangenomen.

7. Impuls digitaliseren collecties Helmond - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Raadsvoorstel 13.
Beslissing: unaniem aangenomen.
8. Wijziging van het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad Helmond 2018.
Raadsvoorstel 10.
Beslissing: dit voorstel is van de agenda gehaald en doorgeschoven naar de volgende vergadering. De
uit te voeren juridische toetsing was nog niet gereed.
9. Onderzoek toekomstbestendige Raadsgriffie.
Raadsvoorstel 14.
Beslissing: tijdens de vergadering is een amendement ingediend door GroenLinks om de
werkgeverscommissie voor dit onderzoek tijdelijk uit te breiden met twee raadsleden en een
burgercommissielid. Zowel het amendement als het raadsvoorstel-zelf zijn unaniem aangenomen.
10. MIRT-onderzoek verstedelijking en mobiliteit, koers voor Helmond 2040.
Raadsvoorstel 15.
Beslissing: tijdens de vergadering is een amendement ingediend door het CDA. Het amendement is
met 5 stemmen voor en 31 tegen verworpen. Het CDA heeft voor gestemd, alle anderen hebben tegen
gestemd. De heer M. Rieter heeft per ongeluk voor gestemd tijdens de digitale stemming, maar heeft
gevraagd om aantekening dat dit eigenlijk een tegenstem moet zijn.
Het raadsvoorstel-zelf is aangenomen met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen. CDA, plan! en
50PLUS hebben tegen het voorstel gestemd, alle andere fracties hebben voor gestemd.

.

