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Openstaande Moties

Datum
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Omschrijving Onderwerp Bestuurder Afdeling Status Datum stand van
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op

Stand van zaken

09-04-2019 Raad Motie is unaniem
aangenomen

Motie tijdelijke (sociale) woningen Wethouder Van den
Waardenburg

OO Lopend 2020-12-17 17-12-2020: De inventarisatie aan
de hand van de overzichtskaart
restlocaties heeft plaats gevonden,
daaruit zijn geen concrete locaties
verder ontwikkeld.

14-01-2020 Raad Motie is aangenomen met 33
stemmen voor en 2 stemmen
tegen (plan! en HA). Motie
verzoekt onder meer een
onderzoek in te stellen naar
mogelijkheden van opleggen
van zelfbewoningsplicht.

Motie versterking koopwoningmarkt
Helmond (zelfbewoningsplicht)

Wethouder Van den
Waardenburg

OO Lopend 2020-12-14 14-12-2020: Het onderzoek is
afgerond met een notitie. Namens
het college zal de raad in januari
2021 deze notitie met een
begeleidende rib ontvangen.
28-09-2020: Het onderzoek loopt en
de raad wordt hierover tijdig
geïnformeerd.

11-02-2020 Raad Motie is unaniem
aangenomen. Motie verzoekt
o.a. om extra middelen Oost
te betrekken bij integrale
afwegingen VJN.

Motie aanvullende middelen
Wijkontwikkelings-programma Helmond
Oost

Wethouder Van den
Waardenburg

OO Lopend 2020-12-03 03-12-2020: Aan de motie wordt
uitvoering gegeven bij de
eerstvolgende VJN.

30-10-2018 Raad begroting Archief terug naar Helmond Archief terug naar Helmond Wethouder Maas OO Lopend 2020-12-14 14-12-2020: planning is het voorstel
te agenderen voor de raad van 16
maart en de adviescommissie van 9
maart ( zie ook project 5.120 )
07-12-2020: Inmiddels is, na overleg
met vertegenwoordigers van het
historisch veld, een projectplan i.s.m.
het RHCe opgesteld. Een
raadsvoorstel wordt voorbereid zal
nog in het eerste kwartaal van 2021
in de raad worden geagendeerd.
07-12-2020: Inmiddels is er samen
met RHCe en historisch veld een
projectplan opgesteld. Een
raadsvoorstel wordt voorbereid en
zal medio februari worden
geagendeerd
28-09-2020: Lopend proces, de raad
wordt hierover geïnformeerd in 2020.

05-11-2019 Raad Begroting 1. Om in overleg met
werkgevers in de stad na te
gaan of en, zo ja, hoe «open
hiring» de kans opwerk kan
vergroten voor mensen met
de grootste afstand tot de
arbeidsmarkt; 2. Om
voortgang en resultaten aan
de raad te rapporteren voor de

Biedt open hiring door werkgevers in de
stad kansen?

Wethouder Van Dijk OO Lopend 2020-12-18 18-12-2020: Het onderwerp is
opgepakt en wordt besproken met
ondernemers in de stad, zodra
Corona voorbij is. We zullen hierover
rond de Voorjaarsnota 2021 uw raad
hierover informeren.
17-12-2020: Ellen Buisman
informeert bij griffie naar achtergrond
van de vraag.



behandeling van de
Voorjaarsnota 2020.

05-11-2019 Raad Begroting Verzoek om de notitie
"Wijkgericht werken in een
nieuw jasje" d.d. 13 pril 2010
binnen redelijke termijn te
actualiseren.

Actualisatie wijkgericht werken Wethouder Van Dijk OO Lopend 2020-12-09 09-12-2020: Uitwerking motie wordt
meegenomen bij bestuursopdracht
Integrale Wijkplannen. Hiervoor is
een traject met Adviesbureau
SoulSearchers ingezet en we
verwachten medio 2021 terug te
komen bij uw raad.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Zowel in raadszaal als op een
centrale, publieke plek in de
stad een duidelijk zichtbare
plaquette op laten hangen met
de tekst van art 1 van de
grondwet. Nagaan of een
dergelijke plaquette gemaakt
kan worden door een
organisatie die inclusiviteit
hoog in het vaandel heeft
staan, zoals bv BeginStation.

Artikel 1 grondwet in raadszaal en stad Wethouder De Vries TD Lopend 2021-01-18 18-01-2021: afstemming over de
afwikkeling met de wethouder in
voorbereiding
10-12-2020: Voorstel ism AE en
IBOR wordt voorbereid om
(financiële) haalbaarheid te
onderzoeken voor een duurzame
oplossing.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Een flitspeiling organiseren
waarbij oa geïnformeerd wordt
naar zowel de
beweegredenen voor mensen
om wel aan te sluiten als om
niet aan te sluiten, de
bekendheid van de voordelen
mbt maatschappelijke
diensten zoals bv op gebied
van zorg op afstand en
mogelijke motivatie om alsnog
aan te sluiten.

Onderzoek achterblijven
glasvezelaansluitingen

Wethouder Van de
Brug

IVA Lopend 2021-01-18 18-01-2021: Op dit moment worden
de voorbereidingen voor een
flitspeiling getroffen (o.a. plan van
aanpak, opstellen enquête). In
februari zal de enquête uitgaan,
zodat in maart de resultaten
beschikbaar zijn.
14-12-2020: De peiling zal in Q1
2020 worden uitgevoerd.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Inzetten op een landelijk
verbod op messen en
slagwapens. Onderzoeken of
het mogelijk is om in Helmond
een verbod op messen en
slagwapens in te voeren. Zsm
de uitkomsten van zo'n
onderzoek met de raad delen.
zodat eventuele
vervolgstappen genomen
kunnen worden.

Verbod op messen en slagwapens Burgemeester
Blanksma

VN Lopend 2020-12-10 10-12-2020: In Q1 zal landelijk
actieplan Wapens en Jongeren
leidraad vormen voor uitwerking
Helmondse aanpak (V&N, SD) met
interne en externe partners en
natuurlijk jongeren.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Een door DIA uitgevoerde
Quick Scan Lokale
Democratie van onze
gemeente laten maken. De
bevindingen bespreken in een
raadscommissie.

Quick scan Lokale Democratie Burgemeester
Blanksma

IVA Lopend 2020-12-14 14-12-2020: begin januari ’20 volgt
er een gesprek met Lokale
Democratie over de opzet en keuzes
die we als gemeente moeten maken.
In Q1 2020 zal de quickscan
afgerond zijn.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

De mogelijkheden
onderzoekenvoor het
betaalbaar inzetten van
Taxbus voor de OV-reiziger. In
gesprek gaan met de
Provincie om te kijken naar
subsidiemogelijkheden voor
innovatie pilots om zo slimme

Doorontwikkeling last mile oplossingen:
volwaardig alternatief Bravoflex

Wethouder Maas SB Lopend 2020-12-18 18-12-2020: Provincie wil
meedenken naar goed en innovatief
systeem van gedeelde mobiliteit.
Daarnaast verkennen we
mogelijkheden irt Krachtenbundeling
Smart Mobility gebiedsgerichte
deelopgave 'Innovatieve



last mile toepassingen
(nieuwe vervoersconcepten)
in Helmond te laten landen.

Vervoersconcepten'. Verwachting
einde 1e kwartaal 2021 rib.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Versnelling aanbrengen in de
totstandkoming van
autodeelprojecten in Helmond.
Dit meenemen in de visie op
deelmobiliteit en betrekken bij
de hieruit voortvloeiende
uitvoeringsplannen.

Uitrol elektrische deelauto's Wethouder Maas OO Lopend 2021-01-18 18-01-2021: De motie wordt als
onderdeel van de visie op
deelmobiliteit uitgewerkt. De
bestuurlijke planning daarvan is
opgenomen onder cp nummer
10.172. Eerste collegebehandeling is
gepland op 16 maart. De raad wordt
geïnformeerd op 25 mei.
17-12-2020: Naar verwachting wordt
de visie in Q1 voorgelegd aan de
raad.
17-12-2020: Wordt meengenomen in
de visie op deelmobiliteit.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Aanhaken op deze campagne
specifiek gericht op ouderen
om ze te waarschuwen voor
de gevaren van de Social
Media en hoe zij daartegen
kunnen wapenen c.q.
beschermen.

Weerloos op Whatsapp Wethouder Van Dijk PSD Lopend 2020-12-18 18-12-2020: In Q1 2021 zal dit
project in het College worden
voorgelegd, naar verwachting
februari 2021. Doordat er
aangesloten kan worden bij de
landelijke campagne, zijn
communicatiemiddelen reeds
beschikbaar. Zie ook project .55 in
de concernplanning.
08-12-2020: Afdelingen binnen de
gemeente zijn benaderd om dit
samen op te pakken (o.a.
communicatie). Bekeken wordt of en
welke externe partners ook
betrokken moeten worden.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

In de lokale bouwregelgeving
en/of
ontwikkelingsovereenkomsten
voor nieuwe bedrijfslocaties
de verplichting opnemen dat
op de daken de plaatsing van
zonnecollectoren in
constructieve zin altijd
mogelijk moet zijn. In het
overleg met
vastgoedeigenaren en de
bedrijven stimuleren dat die
plaatsing ook feitelijk gaat
gebeuren.

Zo veel mogelijk zonnepanelen op
nieuwe bedrijfsgebouwen in Helmond

Wethouder Maas OO Lopend 2020-12-18 18-12-2020: noot: verzekeringen zijn
terughoudend een verzekering af te
geven voor zon op bedrijfsdaken.
Hierover moet een standpunt
worden geforceerd.
18-12-2020: Onderzocht zal worden
welke opties er juridisch zijn. Ook in
het licht van landelijke pilots.
Daarnaast wordt bekeken hoe
middels stimulering, stakeholders
aanhaken. Verzekeringen zijn
kritisch. Afronding voor VJN is
doelstelling.

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Voor de Voorjaarsnota 2021
komen met een concreet plan
van aanpak, inclusief een
maatregelenpakket, om alle
inwoners kansen te bieden om
duurzaamheidsmaatregelen te
nemen.

Energietransitie als instrument om de
maatschappelijke tweedeling te
verkleinen

Wethouder Maas SB Lopend 2020-12-18 18-12-2020: Project wordt op dit
moment uitgewerkt er volgt een plan
van aanpak per doelgroep wat
eveneens zal worden opgenomen in
de transitievisie warmte. Zie
toezegging 10-11-2020. Dit voor de
VJN 2021

10-11-2020 raadsvergadering
begroting

Sport- en beweegprogramma
maken op De Braak voor
kwetsbare mensen tbv wijken
Oost, Binnenstad en Noord;
realisatie op De Braak.
Gebruik maken van WMO-

Sporten voor kwetsbare mensen Wethouder Van Dijk PSD Lopend 2021-01-11 11-01-2021: Motie staat
geregistreerd onder het
projectnummer: 6.94. Datum
opiniecommissie 09-09-21
18-12-2020: Begin volgend jaar zal
deze motie integraal opgepakt



Afgeronde Moties vorige maand

middelen voor dagbesteding,
budgetten
wijkontwikkelingsplannen en
sport en evt Prov. en rijks
subsidies. Overleg voeren met
o.a.: Jibb+, SMO, Leger des
Heils, Nei Skoen
Praktijkschool, Heel Helmond
Sport en LEV.

worden. De voorbereidingen voor de
gesprekken met de stad in het kader
van de wijkontwikkelingsplannen
lopen. De planning is afhankelijk van
de mogelijkheden wegens corona.

12-01-2021 raadsvergadering Vast houden aan de werkwijze
om lokaal geen chemische
middelen te gebruiken voor
onkruidbestrijding en de inzet
van deze middelen uit te
(blijven) sluiten in de
bestekken voor
groenonderhoud, ondanks het
nu ontbreken van een landelijk
verbod en dit kenbaar maken
aan Koninklijke Vereniging
Stadswerk Nederland voor
landelijke kaart

Helmond blijft chemievrij werken in de
openbare ruimte

Wethouder De Vries IBOR Lopend

12-01-2021 raadsvergadering Bij het kabinet aan te dringen
op het voortzetten van het
landelijk vuurwerkverbod voor
particulieren zoals dat
afgelopen jaarwisseling van
kracht was.

Voortzetten landelijk vuurwerkverbod
voor particulieren

Burgemeester
Blanksma

VN Lopend

Datum
vergadering

Omschrijving
vergadering

Omschrijving Onderwerp Bestuurder Afdeling Status Datum
gereed
gemeld

Datum stand van
zaken bijgewerkt
op

Stand van zaken

27-11-2018 Raad Motie is ondersteuning van
beleid. Er zal worden
gerapporteerd over besteding
van gelden

Motie ondermijning Burgemeester
Blanksma

VN Gereed 2020-09-28 2020-09-28 28-09-2020: Besteding wordt
meegenomen in rapportages over
het Versterkingsplan Binnenstad-
Oost.

11-02-2020 Raad Motie is unaniem
aangenomen. Motie verzoekt
college om in overleg te gaan
met politie over mogelijke
invoering project Rent-a-cop

Motie “Rent-a-cop” Burgemeester
Blanksma

VN Gereed 2020-12-14 2020-12-14 14-12-2020: Februari: motie
besproken in politieoverleg
burgemeester. Afspraak: uitvoering
in gebied Heistraat e.o. met inzet
van wijkagent en handhaver.
Uitvoering: vindt plaats zodra de
omstandigheden (irt COVID)
toelaten.
05-11-2020: Deze motie maakt
onderdeel uit van het
Versterkingsplan Binnenstad-Oost
2020-2022, maar heeft nog geen
doorgang kunnen vinden i.v.m.
COVID-19 beperkingen.
28-09-2020: Deze motie maakt
onderdeel uit van het
Versterkingsplan binnenstad-Oost,
maar heeft nog geen doorgang



kunnen vinden i.v.m. COVID-19
beperkingen.

11-02-2020 Raad Motie is aangenomen met 25
stemmen voor en 11 tegen.
Motie verzoekt college een
analyse te maken van
problemen in Heistraat e.o.
en te komen met plan van
aanpak.

Motie veiligheid Heistraat e.o. Burgemeester
Blanksma

VN Gereed 2020-09-28 2020-09-28 28-09-2020: Tijdens de
raadsvergadering op 7/7 is het
Aanvalsplan Binnenstad
goedgekeurd. De naam is gewijzigd
in Verskeringsplan Binnenstad-
Oost.
24-09-2020: Dit is opgenomen in
het aanvalsplan voor de Heistraat.

11-02-2020 Raad Motie is unaniem
aangenomen. Motie verzoekt
college om lightrailnetwerk
deel uit te laten maken van
Brainportonderzoek
deelopgave openbaar
vervoer.

Motie Brainportrail Wethouder
Maas

Prog.
Vitale
Economie

Gereed 2020-09-29 2020-09-29 29-09-2020: Optie is meegenomen
in het onderzoek.

30-10-2018 Raad begroting Grondstoffen Inleverpunt in
uw buurt

Grondstoffen Inleverpunt in uw buurt Wethouder
Van den
Waardenburg

IBOR Gereed 2020-09-29 2020-09-29 29-09-2020: Vastgesteld in het
nieuwe afvalbeleid op 22
september 2020.

11-06-2019 Raad
Voorjaarsnota

Meer aandacht voor kinderen
met een beperking bij
opstellen wijkspeelplannen
en meerjarenplan
speelruimte.

Speelvoorzieningen voor kinderen met
een beperking

Wethouder
Dortmans

IBOR Gereed 2020-12-14 2020-12-14 14-12-2020: Afgedaan met RIB 128
Meerjarenplan speelruimte
2021-2024
24-11-2020: via RIB project 4.119

11-06-2019 Raad
Voorjaarsnota

Onderzoeken hoe meer
aandacht gegeven kan
worden aan veteranen.

Aandacht voor veteranen Burgemeester
Blanksma

SB Gereed 2020-12-07 2020-12-07 07-12-2020: In 2018 om tafel
gegaan met veteranen. Jaarlijks
wordt bijgedragen aan Regionale
Veteranen Ontmoetingsdag.
Veteranen worden ook betrokken
bij dodenherdenking en bevrijding.
Er vindt ook overleg plaats met
landelijke veteranen comité.

05-11-2019 Raad Begroting Naast Helmond als living lab
mee te denken over Helmond
als living art en de stad en
het culturele veld hier
nadrukkelijk bij te betrekken.

Helmond als living art Wethouder
Maas

OO Gereed 2020-09-28 2020-09-28 28-09-2020: Wordt onderzocht of
het meegenomen kan worden in
cultuurbeleid.

05-11-2019 Raad Begroting Stadsmarketing met durf en
lef op te pakken, waarbij
samenwerking en verbreding
van het merk Helmond
centraal staan

Stadsmarketing Wethouder
Maas

SB Gereed 2020-09-23 2020-09-17 17-09-2020: Stadsmarketing ligt
voor in de commissie van 13
oktober 2020 en in de raad van 1
december 2020.

05-11-2019 Raad Begroting Er bij de Nationale Politie op
aan te dringen dat men
overgaat tot het uitrusten van
de Helmondse politie met
bodycams, te beginnen bij de
politie in het centrum en bij
agenten die dienst doen bij
grote evenementen en in
risicogebieden.

Inzetten bodycam door politie Burgemeester
Blanksma

VN Gereed 2020-09-24 2020-09-24 24-09-2020: Dit is opgepakt door de
politie. De aanvraag loopt nu voor
BOA's.

05-11-2019 Raad Begroting Om te komen tot efficiëntie in
de ondersteuning ,in de
uitvoering om te kunnen
controleren en de stad in te

Groenvoorziening en onkruidbestrijding Wethouder
De Vries

IBOR Gereed 2020-09-02 2020-09-02 02-09-2020: Afgedaan via RIB



gaan. Om de meldingen beter
terug te koppelen naar onze
inwoners, zodat ze zich
gehoord voelen. Om het
aankomend jaar in te zetten
op zichtbare verbetering
zodat we trots kunnen zijn op
het "groen" van Ons
Helmond.

26-05-2020 Raad Verzoekt het college om
middels een brief aan te
dringen bij de landelijke
regering om het minimumloon
te verhogen naar 14 euro per
uur en de raad te informeren.

Voor 14 - verhoging minimumloon Wethouder
De Vries

PSD Gereed 2020-09-29 2020-09-29 29-09-2020: De brief is verzonden
naar het ministerie van SZW op 10
juli 2020.

26-05-2020 Raad Verzoekt het college bij de
minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
aan te dringen op het nemen
van alle mogelijke
maatregelen bij
nertsenfokkerijen (in Zuid-
Oost Brabant) om verdere
verspreiding van het
Coronavirus van dier-op-
mens te voorkomen en
daarbij ook katten te
betrekken.

Voorkomen van verspreiding
coronavirus van dier op mens

Wethouder
Dortmans

PSD Gereed 2020-12-07 2020-12-07 07-12-2020: Op 28 mei jl. heeft de
gemeente Helmond in
samenwerking met de gemeente
Gemert-Bakel een brief gestuurd
naar het ministerie van L&V
conform de motie.

30-06-2020 Raad Verzoekt het college na het
vaststellen van de visie
zonnevelden en zonnedaken
de mogelijkheden van het in
eigen beheer ontwikkelen en
exploiteren van een of
meerdere zonneparken te
onderzoeken, en de
gemeenteraad hierover te
rapporteren.

Publieke zonnevelden, iedereen
profiteert mee

Wethouder
Maas

OO Gereed 2020-09-29 2020-09-29 29-09-2020: Dit wordt opgepakt bij
de verdere uitwerking van de visie
zon. Daar waar locaties onderdeel
zijn van initiatieven kan bekeken
worden of en hoe hierin wordt
omgegaan. Eveneens zal i.h.k.v.
gemeentelijk inkoop zon en wind of
het kan worden meegenomen.

30-06-2020 Raad Verzoekt het college deze
constatering over te nemen
en uit te dragen in situaties
waarin de gemeente niet het
bevoegd gezag is en niet toe
te staan dat zich in Helmond
een energiecentrale vestigt
die gebruik maakt van de
verbranding van houtige
biomassa.

Motie Verbod op houtgestookte
biomassa

Wethouder
Maas

OO Gereed 2020-09-29 2020-09-29 29-09-2020: Dit standpunt wordt
uitgedragen en is ook verkondigd in
de recente brieven over
houtgestookte biomassa.

01-12-2020 Raadsvergadering De 750 euro uitkering die de
getroffenen van de
toeslagenaffaire dit jaar
krijgen, op geen enkele
manier verrekenen met de
bijstandsuitkering of andere
gemeentelijke uitkeringen.

Een volwaardige kerstuitkering voor
gedupeerde ouders

Wethouder
De Vries

PSD Gereed 2020-12-17 2020-12-17 17-12-2020: De genoemde
uitkering valt binnen de wettelijke
vrijlatingen (artikel 31 lid 2 PW) en
wordt niet mee gerekend als extra
inkomsten t.a.v. bijstand, bijzondere
bijstand of in minnelijke
schuldentrajecten. Hiermee wordt
aan de motie voldaan.



10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

De openstaande capaciteit
eerst zo volledig mogelijk
benutten door zon-op-dak
oplossingen. Hierover in
overleg gaan met Enexis en
de Provincie.

Voorrang zonnedaken tov zonneparken Wethouder
Maas

SB Gereed 2020-12-07 2020-12-07 07-12-2020: Inhoud van de motie is
al vastgelegd in het op 3 november
2020 door College vastgestelde
beleid

10-11-2020 Raadsvergadering
- begroting

Er bij kabinet op aandringen
om in het herstelplan een
isolatieprogramma op te
nemen. Er bij Stimulus op
aandringen om
verduurzamen van woningen
en maatschappelijk vastgoed
op te nemen in de
aanpassingen van lopende
en toekomstige programma's
.Er ook op aandringen om bij
ontwikkeling van
isolatieprogramma woningen
voorwaarde te stellen dat de
woonlasten niet aanzienlijk
mogen stijgen na renovatie.

Inzetten op gebruik van Europese
fondsen tbv woningisolatie

Wethouder
Van den
Waardenburg

SB Gereed 2021-01-11 2020-12-14 14-12-2020: Ook inzake de
Europse Call met Eindhoven is een
lobby traject benodigd beide zaken
zullen waar mogelijk gekoppeld
worden
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