
Inbreng PvdA Helmond Voorjaarnota 2017 

De laatste voorjaarsnota van dit college. Het is tijd om terug te blikken. Als PvdA hebben we 
ons de vraag gesteld: Waar gaan we ons dit collega aan herinneren? Het begon met een 
ambitieus collegeprogramma, waar we weinig bezwaren tegen hadden. Sterker nog, er 
stonden punten in, die rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van de PvdA kwamen.  

Terug naar de mijn eerdere vraag: Waar gaan we ons dit collega aan herinneren.  

 Het sluiten van de Terp,  
 het sluiten van de Kamenij,  
 het sluiten van Sportpark de Warande, 
 het sluiten van Sportpark Houtsdonk,  
 het stoppen van Impact,  
 het stoppen van H2O, tenminste zoals het ooit bedacht is….. 
 De tweede coffeeshop die niet kwam, 
 Het verhogen van de sociale grondprijzen, 
 De soap rondom de zorgbudgetten 

Het is voor mijn fractie enorm lastig om deze vraag te beantwoorden zonder cynisch te 
worden. 

Ok, op het gebied van duurzaamheid hebben we stappen gemaakt, wat dit precies heeft 
opgeleverd gaan we zien in de klimaatbegroting. We zijn hier erg benieuwd naar. Het 
tweede punt wat mijn fractie kan noemen is ‘Brainport Smart District’ ofwel de SlimmeWijk 
Brandevoort. Dit zit nog erg in de kinderschoenen en, ondanks dat we enorm veel 
enthousiasme hebben voor het project en echt hopen dat het gaat slagen, maken we ons 
wel zorgen. Juist ook omdat het eerdere idee, van een duurzame straat is gesneuveld. Er 
was geen interesse. We kijken erg uit naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. 
Als laatste, de intensiveringen op het gebied van Veiligheid. We zijn flink gezakt op de AD-
misdaad monitor. We zijn op de goede weg. We blijven aandacht vragen voor illegaal 
drugsverkoop in de stad. Dit gaat niet alleen om softdrugs, maar steeds vaker ook om 
harddrugs.  

Voorzitter, in onze bijdrage bij de begroting hebben wij aandacht gevraagd voor 
Duurzaamheid, de inzet van de baten sociale grondprijs, het overschot op de zorgbudgetten, 
het centrum, cultuurbeleid en de arbeidsmarkt. We zullen op een aantal zaken terugkomen, 
maar hebben ook een aantal nieuwe punten.  

Onderzoek rekenkamercommissie zorggeld 

We vinden het teleurstellend dat het onderzoek van de rekenkamer naar het overschot van 
de budgetten in 2015 niet klaar is. Wij hadden gehoopt hier nu duidelijkheid over te 
hebben. Want dit is het moment om, indien nodig, maatregelen te treffen.  



Werk-Werk-Werk 

Er is geen partij in de raad te vinden die dit niet belangrijk vind. De speerpunten Automotive 
en Food krijgen onze steun. Wij denken echter niet dat hiermee veel arbeidsplaatsen zullen 
worden gecreëerd en al zeker niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat wij missen is 
een ambitieus arbeidsmarkt plan juist voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor een 
groot deel komt dit terug in het programma ‘Sociale Stad’, maar het gaat daar vooral om de 
aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven, maar hoe gaan we het aantal 
bijstandsgerechtigden omlaag krijgen? Voorzitter, hoe ziet deze groep eruit? Is de 
samenstelling over de jaren veranderd? Veel jongeren of juist veel ouderen? [IETS MET 
RADAR] Een goed beeld van deze groep kan helpen bij het inzetten van instrumenten en 
middelen. Voorzitter, ook zijn we benieuwd hoe staat het met plannen rondom re-shoring 
van maak-werk?  

Is het mogelijk om op korte termijn (na de zomer) een analyse te krijgen van onze 
arbeidsmarkt inclusief prognose. De berichten die wij lezen zijn niet eenduidig? 

‘de ambitie om te investeren in de realisatie van nieuwe banen voor mensen die lager 
opgeleid zijn, daarnaast komt er een adaptieve agenda op het thema onderwijs- en 
arbeidsmarktbeleid, waarin we ruimte bieden aan onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven 
om te komen tot innovatieve onderwijsconcepten en de doorontwikkeling van “Helmond 
Stagestad” naar “Helmond Banenstad”.  

Armoedebeleid 

Voorzitter de ambities van dit college inzake armoedebeleid waren groot. Toch blijkt tot nu 
toe veel te blijven hangen in mooie woorden op papier en op conferenties. Diverse 
stichtingen die zich al lange tijd bezighouden met verlichten van armoede bij de doelgroep 
blijken al lange tijd in onzekerheid te zijn over hun voortbestaan, veelal door 
huisvestingsproblemen. Wij missen hier regie van het college, c.q. de verantwoordelijk 
wethouder. Een plan om het budget armoedebestrijding voor kinderen en ouderen te 
besteden is nog steeds niet gepresenteerd, terwijl daarvoor door het Rijk veel geld is 
vrijgemaakt! Kom op college, hiermee is, in samenwerking met de al bestaande stichtingen 
heel veel mogelijk voor de doelgroep! 

Accommodatiebeleid/Sociale vastgoed 

Wij blijven van mening dat het afstoten van wijkhuis de Terp geen goed idee was. We 
vragen ons af waar de bewoners van de Bloem-en-Paarden velden nu heen gaan? 
Tegelijkertijd willen wij niet in het verleden blijven hangen. Er doen zich nieuwe kansen 
voor. Het college wil voor de wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost plannen maken om 
de wijken te revitaliseren. Dit is fantastisch nieuws. Wij denken dat er voor beide wijken 
kansen zijn om een en wijkhuis-bredeschool te realiseren. Mijn partij is overigens van 
mening dat iedere wijk zo’n voorziening verdient. Dus op termijn ook de Rijpelberg en 
Brouwhuis, maar ook b.v. Stiphout. Door de toenemende vergrijzing van een aantal wijken 
zullen goed functionerende wijkaccommodaties steeds onmisbaarder worden. Wij 
verwachten  daar aandacht en inzet voor. 



Voor Helmond-Noord en Helmond-Oost gaan we plannen maken en in gesprek met 
maatschappelijke partners. Graag zien wij in deze plannen ook haalbaarheidsonderzoeken 
voor een wijkhuis-bredeschool. Dit kan de wijken een enorme boost geven, zoals in andere 
wijken eerder is gebeurd. Ik neem aan dat we hierover geen motie hoeven in te dienen en 
dat het college deze ideeën direct omarmt.  

Mobiliteit en Leefbaarheid 

Wij steunen het streven van het college om vol in te zetten op Slimme en Duurzame 
Mobiliteit. De aanwezigheid van de Automotive Campus in onze stad kan als kapstok voor 
nationale en zelfs internationale aandacht dienen. We moeten vol inzetten op slimme 
oplossingen, waardoor naast een goede bereikbaarheid van onze stad en onze 
buurgemeenten ook de  leefbaarheid in onze wijken zal worden vergroot. Het fietsbeleid zal 
daar een belangrijk onderdeel van uitmaken. 

Voorzitter, 2000 extra nieuwe bomen is een mooi gebaar. Dat klinkt goed. Maar nog veel 
belangrijker is het om een integrale visie te ontwikkelen om de stad ook met het 
veranderende klimaat leefbaar te houden. Om hittestress en mogelijke overstromingen bij 
zomerse stortbuien te voorkomen. Door als gemeente ingrepen in de openbare ruimte te 
doen, en te stimuleren dat onze bewoners en bedrijven dat op hun gronden en gebouwen 
doen. Wij hebben u daar al voorstellen voor aangereikt, en zullen dat blijven doen.   

BED-BAD-BROOD 

In augustus van dit jaar stopt de Bed-Bad-Brood voorziening in Helmond. Echter er is voor 
ons onduidelijkheid of er in de regio al afspraken zijn voor de periode daarna? Wij willen 
geen mensen op straat en vragen voor een goede oplossingen. Kan de wethouder ons een 
update geven?   

Omgevingsalert 

Diverse gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij OmgevingsAlert . Een dienst die via een 
app verschillende categorieën van lokale bekendmakingen ondersteunt: van 
omgevingsvergunningen tot evenementenvergunningen en van bestemmingsplannen tot 
horecavergunningen. De VNG stelt hierover dat “Door deel te nemen aan OmgevingsAlert 
kunnen gemeenten het bereik van bekendmakingen verhogen‘’. Wij stellen voor dat ook 
Helmond de om naaste de bestaande  informatiekanalen (bekendmaking via o.a. website, 
de Loop en Traverse) ook gebruik te gaan maken van de Omgevingsalert. 

Wensen, ambities en financiën 

Voorzitter het aantal wensen en ambities overschrijdt de beschikbare ruimte in het huidig 
financieel meerjarenperspectief. Tijdens de presentatie van de voorjaarsnota, maar ook 
tijdens de technische behandeling is door meerder partijen gevraagd naar financiën op 
hoofdlijnen. Dit werd resoluut geweigerd door de wethouder financiën! We moeten keuzes 
maken. Waar baseren wij deze keuzes op? De raad heeft afgesproken de voorjaarsnota 
anders te doen dan de begroting, maar om nu indicatieve bedragen weg te laten? Hoe weet 
het college dat dan dat deze ambities de beschikbare ruimte overschrijden? We willen graag 



onze prioriteiten meegeven aan het collega, maar dat hangt samen met wat de individuele 
plannen, op hoofdlijnen, kosten. Wij maken ons zorgen te maken heeft met de 
onderbezetting van met name de afdeling Financiën.  

 

Als laatste punt voorzitter en dan rond ik namens de PvdA af. Het college kan wel allerlei 
wensen en ambities hebben, maar dat blijkt niet uit de lege raadsagenda’s van de afgelopen 
maanden. Met raadsvergaderingen die niet langer dan 10 minuten duren, gaan wij onze 
beleidsdoelen niet halen. Regeren gaat over toekomstplannen, niet over toekomstdromen! 

 

 


