Besluitenlijst 11e raadsvergadering 27 september 2022
Aanwezige raadsleden:
de heer J.L. van Aert, de heer W. Boetzkes, de heer J.M. van den Bogaard, mevrouw M.J.E. Brouwers, de
heer S.J.P.H.A. van de Brug, mevrouw S.A. Brugmans-Aarts, de heer C.H.M. van der Burgt, de heer D.G.J.
van Dam, de heer O. Fkihi, de heer R.J.M.H. de Greef, de heer H.J. Guldenaar, de heer T.H.G. Heller,
mevrouw J.G. Hendriks, mevrouw A.C.G.M. Janssen - Jansen, de heer R.W. Koolen, de heer T.C.P.M.
Manders, mevrouw L.W.J. Maráczi, de heer J.B. de Mare, mevrouw D.J.A.M. Meulenbroek, de heer F.J. Mol,
de heer T.M.H. Niessen, de heer R.R.J.B. Peters, de heer M. Rieter, de heer L.M.L.A. van Sas, mevrouw
J.M.G. Spierings - van Deursen mevrouw P. Spoek-van Dinther, de heer S.A.W. Stevens, mevrouw L.C.
Tamarinof, de heer H. Terzioglu, de heer T.Y.M. Tuerlings, de heer P.T.J. Vervoort, de heer L.F.L.M.G. van
de Werff, mevrouw A.M. Wijnands en mevrouw S. Yahia.
Afwezig: mevrouw A.C.M.J. Koolen-van der Zee en de heer J.H. van der Kant.
Aanwezige wethouders:
De heer A. Bonte, mevrouw C.J.M. Dortmans, de heer Van Dijk, de heer M. de Kort, mevrouw Van Lierop,
de heer E. de Vries, mevrouw G.L.C.C. van den Waardenburg.
Voorzitter:
Griffier:

mevrouw E. Blanksma-van den Heuvel
de heer M. van Dam.

De agenda met de raadsvoorstellen vindt u via deze link
Vergadering Gemeenteraad 27-09-2022 Gemeente Helmond (notubiz.nl)
1.

Opening en aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
Beslissing: de heer Van Dam is bij lot aangewezen om als eerste te stemmen, mocht er hoofdelijke
stemming worden gevraagd.

2.

Vaststellen van de ontwerpagenda.
Besluit: agendapunt 6 wordt van de agenda afgevoerd en zal opnieuw worden besproken in de
adviescommissie Omgeving van 18 oktober.
Er worden 3 moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Deze zijn aan het eind van de
vergadering behandeld.

3. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven m.b.t. de toelating van de heer M. Sneijers
als tijdelijk raadslid.
Besluit: de commissie concludeert dat de heer Sneijers kan worden toegelaten als (tijdelijk) lid van de
raad.
4. Toelating en beëdiging van de heer M. Sneijers als tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw
J. Willems-Kardol wegens zwangerschapsverlof.
Raadsvoorstel 57
Besluit: unaniem aangenomen
5. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda
behorende lijst.
Besluit: unaniem aangenomen, met dien verstande dat de brieven 7, 31 en 34 ter afdoening in handen
van het college worden gelegd (met afschrift van het antwoord aan de raad). De brieven 39 en 39A
worden besproken in de eerstvolgende presidiumvergadering.
6. Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.
Raadsvoorstel 50.
Besluit: dit voorstel is van de agenda afgevoerd en zal opnieuw worden besproken in de adviescommissie
Omgeving van 18 oktober.

7. Participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
Raadsvoorstel 51.
Besluit: unaniem (geamendeerd) aangenomen. De VVD heeft een amendement heeft ingediend, dat
unaniem is aangenomen. Daarna is het geamendeerde voorstel in stemming gebracht en eveneens
unaniem aangenomen.
8. Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord, Oost, West
Raadsvoorstel 62.
Besluit: aangenomen. De fracties VVD, CDA, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders hebben tegen
het voorstel gestemd; alle andere fracties hebben voor gestemd.
De VVD heeft een motie ingediend om het voorstel in te trekken. Deze motie is verworpen met de
stemmen van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders voor de motie; alle andere fracties
hebben tegen de motie gestemd.
9. Vaststellen bestemmingsplan 't Hout – Aquamarijnstraat
Raadsvoorstel 63.
Besluit: unaniem aangenomen.
10. Wijziging Verordening op de Raadscommissies (maximum aantal burgercommissieleden).
Raadsvoorstel 64.
Besluit: (geamendeerd) aangenomen. Een amendement van de fractie GroenLinks is aangenomen. De
VVD-fractie heeft tegen het amendement gestemd; alle andere fracties hebben voor gestemd.
Een amendement van de VVD is verworpen. De VVD-fractie heeft voor het amendement gestemd; alle
andere fracties hebben tegen gestemd.
Motie vreemd aan de orde van de dag:
A) Mi Hellemonders: zitbankjes in Helmond voorzien van de “ik zie je”-plaquette in het kader van
zelfmoordpreventie.
Besluit: unaniem aangenomen.
B) GroenLinks: herstel van in-en uitgangscontrole fietsenstallingen centrum.
Besluit: aangenomen, De fractie Forum voor Democratie heeft tegen de motie gestemd; alle andere
fracties hebben voor gestemd.
C) VVD: Veilig Sportklimaat Helmondse sportverenigingen.
Besluit: unaniem aangenomen.

