
    Behandeling voorjaarsnota 2011 
9 juni 2011 

 

Ingediende moties 
 

Partij Nr. Motie Besluit 
SDOH-D66-HB 1 versterken aandacht voor techniek in het onderwijs Overgenomen/waar mogelijk aansluiting bij 

bestaande initiatieven 
CDA 2 Uitwerking motie 2 Begroting 2011 bibliotheek z.s.m. naar raad Overgenomen door college 
PvdA/Trots 3 Alternatieve tijdelijke locatie Natuur- en Milieucentrum Helmond realiseren 

zodat naadloze overgang naar nieuwe locatie mogelijk is en bezuinigingen 
op te schorten tot overlevingsplan klaar is. Koster dekken uit post 
onvoorzien incidenteel 

Ingetrokken 

PvdA 4 Plan maken voor steunpunten bibliotheek in scholen en wijkfilialen open 
laten tot steunpunten gerealiseerd zijn 

Verworpen 

PvdA/Trots 5 Scorebord zwembad De Wissen aanschaffen; financieren uit post aanpak 
knelpunten sportaccommodaties 

Ingetrokken na toezegging van het college dat een 
bijdrage zal worden geleverd aan het scorebord 

PvdA 6 Bezuinigingen integratiebeleid ongedaan maken en hiervoor post vrijval 
reserves benutten; uitvoering nota integratiebeleid gemeente Helmond 
2009-2011 met kracht ter hand nemen en fonds voor samenbindende 
integratieactiviteiten weer open te stellen 

Verworpen 

PvdA/Trots 7 Extra plaatsen fietsenstalling Doorneind realiseren (ten koste van 
autoplaatsen) 

Ingetrokken 

VVD 8 Agenda Brainport 2020 mede leidend laten zijn bij aanleveren input 
Stadsvisie en afd. Economische Zaken hierbij betrekken 

Ingetrokken, nadat het college heeft aangegeven 
dat hieraan al uitvoering wordt eggeven 

VVD 9 Stadsmarketingplan uitwerken en presenteren in cie MO&E Ingetrokken, nadat het college heeft aangegeven 
dat hieraan al uitvoering wordt eggeven 

VVD 10 Onderzoek financiele plaatje bij ontwikkeling Varenschut als werklocatie Overgenomen door college 
VVD 11 Met bedrijfsleven middelen zoeken voor dekking overbruggingstekort 

50.000 euro voor Parkmanagement 
Overgenomen door college 

SP 12 Post Strategische investeringen Sport resp. Groene Peelvallei toevoegen 
aan een algemene reservepost 

Verworpen 

SP 13 Bezuinigingen Natuur- en Milieucentrum Helmond niet door laten gaan tot 
er een toekomstplan ligt en de kosten voor 2012 betalen uit post 
strategische investeringen sport dan wel Groene Peelvallei of uit post 
onvoorzien incidenteel 

Ingetrokken, nadat het college heeft aangegeven 
dat vóór de zomervakantie van 2011 een plan 
wordt ingediend 

SP 14 Alsnog uitvoering geven aan raadsbesluit 8 januari 2008 voor bouw nieuwe 
jongerenaccommodatie Mierlo-Hout 

Ingetrokken, nadat het college heeft aangegeven 
dat het onderwerp terugkomt in de raad 
(commissie Samenleving 22-8-2011) 



SP 15 Dit jaar met plan van aanpak leegstand kantoren komen en hierbij 
mogelijkheden voor ombouwen/anders benutten van ruimten betrekken 

Overgenomen door college 

SP/GL 16 Inhuur externen beperken tot max. 13% totale personeelsuitgaven in 2012 
en 10% in 2013. 

Verworpen 

SP 17 Gemeentepagina’s Trompetter niet meer gebruiken voor promotionele 
doeleinden college 

Verworpen 

GL/SP/Trots/ HA/HH 18 Bezuiniging bibliotheek verlagen tot 175.000 euro met instandhouding 3 
wijkfilialen; resterende structurele bezuiniging van 225.000 euro realiseren 
door aanspraak op Fonds Strategische Investeringen t.b.v. investeringen in 
mobiliteit te verlagen met 3 miljoen euro 

Verworpen 

GL 19 Maximale inspanning verrichten om projecten Natuur- en Milieucentrum 
Helmond door te laten gaan. 

Ingetrokken, nadat het college heeft aangegeven 
dat vóór de zomervakantie van 2011 een plan 
wordt ingediend 

GL 20 Doorvoeren structurele intensivering van 25.000 euro t.b.v. de  
langdurigheidstoeslag, te dekken door aanspraak op Fonds Strategische 
Investeringen t.b.v. investeringen in mobiliteit te verlagen met 333.333 euro 

Ingetrokken 

GL 21 Geen toestemming geven voor transport kernafval over Helmonds 
grondgebied en alleen energie af te nemen van aanbieder die 
gegarandeerd geen kernenergie levert 

Verworpen 

GL 22 In 2011 plan opstellen om zoveel mogelijk geschikte gemeentelijke 
gebouwen te voorzien van zonnepanelen; aansluiten bij initiatieven gericht 
op verlagen van de prijs van zonnepanelen in Nederland 

Overgenomen door college, eerste stappen al 
genomen door plan voor zonnepanelen bij ‘t Cour 

Trots 23 Mogelijkheid onderzoeken om 50% kosten voor Bidbook Brabantstad 
Culturele Hoofdstad 2018 door bedrijfsleven te laten betalen en hiervoor 
contact opnemen met gemeente Eindhoven. Geld dat hiermee vrijkomt 
inzetten t.b.v. bibliotheekfilialen en Natuur- en Milieucentrum Helmond 

Ingetrokken, na toezegging van het college om 
contact op te nemen met de gemeente Eindhoven 

 


