
De raad, 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- Na jaren van zoeken en plannen maken er nog steeds niets concreets op tafel ligt wat betreft 

een nieuw stadion voor Helmond Sport,  

 

Draagt het college op om:  

- Helmond Sport te verzoeken voor het eind van dit jaar te komen met een uitgewerkt plan en 

onderbouwde financiering, zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen,  

- Indien hieraan niet tegemoet wordt gekomen, met Helmond Sport te gaan spreken over 

herontwikkeling van de Braak en niet langer medewerking te verlenen aan de realisatie van 

een nieuw stadion op Berkendonk,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie, 

 

 

Erik de Vries 

 



 De raad,  

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Overwegende dat:  

- In het kader van transparantie en heldere communicatie inzicht hebben in de uitgaven van 

belastinggeld voor de inwoners van de gemeente Helmond een goed middel is,  

- Een openbaar declaratieregister de controlerende rol van de gemeenteraad ten opzicht van 

het gemeentebestuur ten goede komt,  

- De provincie Flevoland, evenals diverse gemeenten als de gemeente Amersfoort, hieraan in 

de vorm van een openbaar declaratieregister reeds een voorbeeld hebben gegeven,  

 

Verzoekt het college om:  

- Zo spoedig mogelijk een overzicht van alle ingediende en vergoedde declaraties te publiceren 

op de website van de gemeente Helmond en deze elk kwartaal te actualiseren,  

- Om in dat overzicht een datum van indiening, ontvanger, bedrag, en grond van toekenning te 

vermelden,  

- De inwoners van de gemeente Helmond kenbaar te maken dat dit overzicht bestaat door 

middel van de infopagina van de gemeente en door het een prominente plaats op de website 

te geven,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Toelichting motie: het gaat hierbij om declaraties van leden van het college van burgemeester en 

wethouders.  

 

Namens de SP-fractie,    Namens de PvdA-fractie,  

 

 

Erik de Vries     Jos Boetzkes 

 



De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- Een goede evaluatie van Helmond@Work niet mogelijk is wegens het ontbreken van 

belangrijke informatie met betrekking tot successen,  

- Een dergelijke evaluatie wenselijk is om vast te kunnen stellen of dit beleid de moeite waard 

is om door te zetten,  

 

 

Roept het college op om:  

- Een goede registratie op te zetten van de effecten van Helmond@Work,  

- Daarbij te denken aan gegevens die nu nog ontbreken: (herhaalde) instroom, reden van 

uitstroom (directe uitstroom naar een baan, met of zonder hulp van Helmond@Work, traject 

afgerond zonder baan), duurzaamheid uitstroom (arbeidscontract, uitzendconstructie of 

detachering), etc.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie, 

 

 

Erik de Vries 



De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- In financieel krappe tijden geld daar te besteden waar het effect het grootst of meest 

gewenst is, 

- Financiële impulsen aan ‘Food acquisitie en promotie’ nooit geëvalueerd zijn op effect,  

 

 

Roept het college op om:  

- ‘Food acquisitie en promotie’ degelijk te evalueren op gewenste effecten en gerealiseerde 

resultaten,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie,      

 

 

Erik de Vries      

 

 



De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- ‘Let’s Ruilwinkel’ en ‘Super Sociaal’ voorzien in een noodzakelijke behoefte,  

- Deze instellingen een nuttige bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede in onze stad,  

 

 

Roept het college op om:  

- Volgend jaar bij de samenstelling van de voorjaarsnota en de begroting de incidentele 

middelen voor deze instellingen om te zetten in structurele middelen,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie,    Namens de PvdA-fractie,  

 

 

Erik de Vries     Jos Boetzkes 

 

 



 

De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Van mening dat:  

- Discussies over beleidsstukken in de openbaarheid dienen plaats te vinden, tenzij 

vroegtijdige openbaarmaking de positie van de gemeente of personen ernstig zou schaden,  

 

 

Spreekt de wens uit dat:  

- Het college enkel gebruik maakt van vertrouwelijke overleggen met fracties indien 

bovenstaande uitzondering van toepassing is,  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie, 

 

 

Erik de Vries 

 

 

 

 



De raad,  

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- Speeltuin Helmond-West gedwongen wordt aanpassingen te doen aan de speeltuin die 

indirect voortvloeien uit de aanleg van de nieuwe weg, maar die wel noodzakelijk zijn om de 

speeltuin goed te laten draaien,  

- Een van die aanpassingen de verplaatsing en nieuwbouw van de kantine zal zijn naar de 

nieuwe ingang,  

- Nieuwbouw naar schatting 300.000 euro zal kosten,  

- Een tijdelijke voorziening onnodig in de kosten zal lopen, zonder dat de speeltuin hier op 

langere termijn mee geholpen is,  

 

Van mening dat:  

- De gemeente vanwege de aanleg van de nieuwe weg mee moet zoeken naar oplossingen 

voor ontstane problemen, 

 

Roept het college op om:  

- Met de speeltuin spoedig definitieve plannen te maken over een oplossing voor de nieuwe 

ingang en kantine,   

- Dekking à 300.000 euro te vinden in de post ‘onvoorzien incidenteel 2012’,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Namens de SP-fractie,    Namens de PvdA-fractie,  

 

 

Erik de Vries     Jos Boetzkes 


