
PvdA Helmond; Begroting Helmond 

Voorzitter, de laatste begroting van deze coalitie. 

Een goed moment om terug te blikken. Wat ging goed en wat ging minder goed.  

Het zal duidelijkheid dat we vinden dat het ambitieniveau wel wat hoger kan.  

Als mijn zoon straks volwassen is en ik en samen met hem terugblik op deze periode, dan zal ik vooral 

bevestigen dat deze coalitie inderdaad heeft bestaan, maar ik weet niet of ik vol enthousiasme kan 

vertellen over wat er allemaal bereikt is.  

Toch lijkt het erop dat we qua ambities deze periode toch een aantal mooie plannen gaan realiseren.  

Zo net voordat de scheidrechter affluit voor de wedstrijd, lijkt het college in de laatste minuten een 

paar doelpunten te scoren. Dat geeft een euforisch gevoel en daarmee vergeten we stiekem dat het 

een saaie wedstrijd was met de nodige gele kaarten. 

Voorzitter, en met die doelpunten bedoelen wij natuurlijk: het stadspark, duurzaamheid, glasvezel. 

Voor alle drie ligt nu een plan. Nu nog de uitvoering. Maar voorzitter, de wedstrijd is vooral gered door 

de omhaal van de spits van dit college de heer F. Stienen, want het plan op de Braak staat als een huis. 

Na jaren van impasse op impassen lijkt een duurzame oplossing gevonden. En voor de bouw van deze 

voetbaltempel, geen oligarch uit Rusland of oliesjeik uit het Midden-Oosten, maar een 

onderwijsvereniging uit Brabant.  

Voorzitter, vandaag ga ik namens onze fractie voor een groot deel in op landelijke ontwikkelingen die 

Helmond raken. Wij zullen vanuit de lokale politiek krachtige signalen moeten zenden naar het nieuw 

kabinet. Ik ga het achtereenvolgend hebben over de werkende armen, de petitie schuldenvrij, het 

mogelijk verdwijnen van de loonkostensubsidie, beschut werk, de bezuinigingen op de 

wijkverpleging, een fonds voor het schoolgeld en ik eindig met het duurzaamheidsbeleid.  

 

1. Werkende armen en schuldenvrij 

In een artikel van de correspondent las ik dat  

 In Nederland 1 op de 7 mensen betaald werk hebben, maar in onzekerheid leven.  

 Van de 1,2 miljoen Nederlanders die in armoede leven, werkt bijna de helft in loondienst of als 

zzp’er.   

 Binnen de massa van armen vormen werkende armen verreweg de grootste groep, twee keer 

zo groot als arme bijstandsontvangers.  

Dit zal in Helmond niet anders zijn of misschien, gezien de sociaaleconomische samenstelling in onze 

stad, wel een tikje erger. 

Met de technologische veranderen die ons te wachten staan, is er een grote kans dat dit in de 

toekomst alleen maar erger gaat worden. De verhoudingen tussen kapitaal en arbeid groeien schever 

en schever. En toch zie je dat juist grote ondernemingen belastingvoordeel na belastingvoordeel 

krijgen, daar waar juist looneisen op tafel horen te liggen.  

Wat kunnen wij in Helmond voor deze groep mensen betekenen: 

1) Er moet meer bekendheid komen voor ons armoedeprogramma. Nog te weinig kinderen 

worden bereikt via stichting Leergeld. Wellicht moeten we ook hier een professionaliseringslag 

maken. 



2) Meer eenvoud voor burgers voorkomt schulden; We begrijpen dat we hier echt wel de nodige 

stappen in hebben gemaakt binnen de gemeente Helmond. Wij hebben als PvdA een doel om 

de regels zo eenvoudig en overzichtelijk te maken dat de formulierenbrigade of sociale 

werkers niet meer nodig zijn. Het blijkt voor veel Helmonders met de huidige regelgeving nog 

steeds te moeilijk om mee te doen. Wij moeten ons dus steeds vragen of het niet makkelijker 

kan.  

3) Een criterium voor alle voorzieningen in de stad. Zowel voor onszelf als voor de door ons 

gesubsidieerde organisaties. Wat ons betreft gebaseerd op beschikbaar of besteedbaar 

inkomen.  

Twee losse opmerkingen: 

 Kunnen we ene update krijgen m.b.t. de pilot opkopen schulden?  

 We dienen een motie in om uit te zoeken of we kunnen aansluiten bij het 

jongerenperspectieffonds.  

 

Motie Jongerenperspectieffonds  

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2017, 
constaterende dat:  

 Bijna 15% van de jongeren tussen de 18  en 27 jaar in een risicovolle schuldsituatie 
zitten of een betalingsachterstand hebben 

 Het behandeltraject van het ‘Jongerenperspectieffonds’ niet 48 maanden duurt, zoals 
gangbaar is, maar 18 maanden. 

 Zowel Aegon als ING 50 duizend euro in de oprichting van het fonds stoppen . Als het 
fonds succesvol is en andere gemeenten ook interesse tonen, Aegon bereidt is nog eens 
1,5 miljoen euro te investeren. 

van mening is dat: 

 Schulden niet alleen een probleem zijn voor de jonge schuldenaren zelf, maar ook 
leiden tot hoge maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld van uithuiszettingen, psychische 
hulpverlening, crisisopvang, en uithuisplaatsing van kinderen. 

roept het college op: 

 Om te onderzoeken of het voor de gemeente Helmond interessant is om aan te sluiten 
bij het jongerenperspectieffonds.  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de PvdA Helmond,     
Mohammed Chahim      
 

Info Jongerenperspectieffonds 

De gemeente neemt alle schulden over en saneert ze. Daarvoor in ruil verplichten de jongeren zich tot 

het maken van een persoonlijk plan dat ze moeten ondertekenen. In het plan staat sowieso of de 

jongere (weer) naar school of aan het werk gaat en een maatschappelijke stage doet. De jonge 

schuldenaren krijgen trainingen om beter met geld om te gaan en een vaste coach. Afbetalen van de 

schulden gaat naar draagkracht. Jongeren die zich niet aan de afspraken houden, vallen terug in de 

restschuld en krijgen geen verdere hulp meer. 

  



2. Loonkostensubsidie en beschut werk  

We maken ons zorgen om de toekomst van Nederland en van Helmond in het bijzonder. Hoe krijgen 

we onze Helmonders aan de slag en wat kunnen wij hier lokaal doen om hen te versterken? 

Een van de  ambities van het college is om de werkloosheid en het aantal bijstandsgerechtigden te 

laten dalen. Wij vrezen, met het wegvallen van een krachtig instrument, de loonkostensubsidie, dat  

die ambitie nog moeilijker wordt te vervullen. Wethouder Jos van Bree vraagt zich terecht op Twitter 

af ‘Waarom deze keuze in het regeerakkoord? Graag nadere toelichting svp zodat ik het goed kan 

uitleggen’. Vanuit de PvdA zijn we benieuwd of hij van de landelijke VVD/Rutte al antwoord heeft 

gekregen op zijn terechte vraag.  

Het nieuwe kabinet gooit alles op beschut werk. En dat terwijl gemeenten, werkgevers en werknemer, 

zeer te spreken zijn over het instrument loonkostensubsidie. Zij stellen dat hiermee mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een ‘volwaardige positie op de arbeidsmarkt’ krijgen. Het is ook een sterk 

instrument. In het rapport  ‘Kansrijk Arbeidsmarktbeleid’ van het CPB lezen we hierover:  “voor 

mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn (…) loonkostensubsidies effectief”.  

Het grote voordeel van loonkostensubsidie is dat mensen een volwaardige baan krijgen conform de 

cao van de branche, volledig pensioen opbouwen en hiermee ook de waardering die ze verdienen.  

En hier zet het nieuwe kabinet een dikke streep door! Met ook grote gevolgen voor Helmond en de 

werkgevers waar deze mensen naar tevredenheid werken.  

Het grote verschil met beschut werk of loondispensatie is dat mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan worden gevuld tot het bijstandsniveau, volgens deskundigen kunnen gemeenten 

niet anders. Dat is 70% van het minimumloon! Denk daar maar een over na. Het mi-ni-mum-loon heet 

toch niet voor niets zo?  

Naast het verlies van hun pensioen en sociale rechten, krijgen ze te maken met verschillende 

inkomensbronnen zo dat  het kan gebeuren dat de deze Helmonders te veel of te weinig ontvangen en 

dat plots aan het einde van het jaar geld terug moet betalen of nog moeten ontvangen.  Behalve een 

onnodige bureaucratie die de nodige kosten met zich meebrengt, gaan Helmonders met een afstand 

tot de arbeidsmarkt er flink op achteruit en de armoedeval dreigt!  

Kortom een zeer slechte ontwikkeling dat een signaal verdient vanuit onze gemeente. 

 

Motie behoud instrument loonkostensubsidie 

 
De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2017, 

constaterende dat:  

 Loonkostensubsidie een effectief instrument blijkt voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt 

 Er grote tevredenheid is over dit instrument bij gemeenten, werkgevers en werknemers 

 De nieuwe manier van financieren, volgens de VNG te ingewikkeld is en de gemeenten 
bijna € 170 miljoen kost 

 Die financiering –  niet onbelangrijk – niet voldoende zal opleveren voor meer 
beschutte werkplekken. 

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hiermee op 70% van het minimumloon 
dreigen te komen. 

van mening is dat: 

 Effectieve instrumenten niet moeten worden ingewisseld zonder een 

uitvoeringstoets van nieuw beleid 

 Mensen niet onder het minimumloon moeten worden betaald voor werk.  



roept het college op: 

 Een brief op te stellen waarbij wij het kabinet oproepen af te zien van het 

afschaffen van het instrument loonkostensubsidie.  

 Ondersteuning van deze brief voor te leggen aan de partner-gemeenten in onze 

arbeidsmarktregio.  

 Deze brief, na consultatie in onze arbeidsmarktregio, te sturen naar het 

kabinet.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de PvdA Helmond,     

Mohammed Chahim  

 

 

3. Wijkverpleging 

In het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte III is een bezuiniging van 100 miljoen ingeboekt op 

de wijkverpleging. De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in 

de buurt. Deze bezuiniging op de wijkverpleging - terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote 

druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie – zal vooral in onze wijken 

voelbaar worden. Langer in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen komt hiermee onder druk 

te staan. En het resultaat zal zijn dat men wel sneller gaat maken van duurdere zorg.  

Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor onze gemeente, zowel 

budgettair als inhoudelijk. Wat zullen de gevolgen zijn voor onze inwoners die nu en in de toekomst 

een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg? 

Is het college met ons van mening dat deze bezuiniging ongewenst is, de gevolgen groot zullen zijn en 

vooral onze kwetsbare inwoners zullen treffen? 

Bent u bereid bij het Rijk namens onze gemeenteraad te protesteren tegen deze ondoordachte 

bezuinigingen? 

 

Motie stop bezuiniging op de wijkverpleging 
De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2017, 

constaterende dat:  

 Wijkverpleegkundigen de grootste groep ouderen verzorgen 

 Wijkverpleegkundigen fantastisch werk doen maar het zwaar hebben door gebrek aan 
collega's en gebrek aan tijd  

van mening is dat: 

 Alle ouderen moeten kunnen rekenen op goede zorg, in verpleeghuizen én thuis 

roept het college op: 

 Bij het kabinet middels een brief namens onze gemeenteraad te protesteren 

tegen de bezuinigingen op de wijkverpleging 

 Ondersteuning van deze brief zoekt bij de zorgverzekering met wie wij een pilot 

op dit gebied zijn gestart en bij de Helmondse huisartsenvereniging.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de PvdA Helmond, 

Mohammed Chahim     



4. Schoolgeld/ouderbijdrage 

 
Voorzitter, wij zijn ontzettend onder de indruk van het initiatief van de Rooi Pannen Eindhoven om het 

schoolgeld- vanaf het schooljaar 2018-2019 te laten vervallen. Prachtig. Vanuit de PvdA zijn we van 

mening dat er gelijke kansen moeten zijn voor alle leerlingen ongeacht hun financiële situatie of die 

van hun ouders. Enkele bestuursvoorzitters van het MBO zien dat er een tweedeling dreigt te 

ontstaan, terwijl het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. De relatief hoge schoolkosten op 

het MBO mogen geen reden zijn om je niet in te schrijven voor een opleiding. We moeten ervoor 

zorgen dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn om een schoolcarrière zo succesvol mogelijk te 

laten verlopen.  

Ook de MBO-raad en de VNG vinden dat de overheid de schoolkosten voor de lagere 

inkomensgroepen weer moet gaan financieren, anders dreigt schooluitval. De schoolkosten door o.a. 

digitalisering steeds stijgen, denk aan de aanschaf van een tablet. Wij vragen het college om het 

gesprek aan te gaan met scholen in het PO, VO, VSO en MBO en hen actief te stimuleren een fonds op 

te richten met als reden kansenongelijkheid terug te dringen. Wij vragen het college deze fondsen te 

steunen door  een gedeelte van de Klijnsma armoede gelden hiervoor in te zetten.  

 

Motie ‘Goed voorbeeld doet volgen’ solidariteitsfonds onderwijs 
 

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2017, 

constaterende dat:  

 Leerlingen van scholengemeenschap De Rooi Pannen in Eindhoven bepaalde 
studiekosten niet meer hoeven te betalen. Vanaf schooljaar 2018-2019 de school de 
kosten van onder andere boeken, excursies en de ouderbijdrage voor haar rekening 
neemt. 

 Het ROC ter AA ook beschikt over een fonds voor studenten die hun schoolkosten niet 
kunnen betalen. 

 De OMO scholengemeenschap beschikt over een solidariteitsfonds voor leerlingen die 
niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen, extra 
projecten of het tabletonderwijs. 

 De vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen in de praktijk een verplicht karakter heeft.  
van mening is dat: 

 Iedere leerling mee moet kunnen doen ongeacht zijn of haar financiële situatie. 

roept het college op: 

 Het gesprek aan te gaan met scholen in het PO, VO, VSO en MBO en hen actief te 

stimuleren een fonds met eenzelfde doelstelling op te richten met als reden 

kansenongelijkheid terug te dringen. 

 Een nader te bepalen deel van de structurele Klijnsma gelden voor het laten meedoen 

van kinderen beschikbaar te stellen voor dit doel.  

 Met dit fonds aansluiting te zoeken bij stichting Leergeld als het gaat om het toetsen 

van de financiële situatie van de ouders of leerlingen/studenten.  

 Dit fonds én regeling te hanteren voor alle scholen, ouders en leerlingen. 

 In samenspraak met de scholen en stichting Leergeld kritisch te kijken naar de te 
vragen ouderbijdragen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de PvdA Helmond,  Mohammed Chahim 

  



5. Klimaatbegroting 

Met veel plezier heb ik de klimaatbegroting gelezen. Vanuit de PvdA drie opmerkingen: 

1) Ik vind het een gemiste kans, dat de landelijke ontwikkelingen in de prognose niet zijn 

meegenomen. Om een goed beeld te krijgen van onze vooruitgang lijkt me dit essentieel.  

2) Met dit tempo gaan wij in 2035 helaas niet klimaatneutraal zijn, zelfs niet als we alle daken in 

Helmond voorzien van zonnepanelen.  

3) In de klimaatbegroting lezen we dat het essentieel is dat de afspraken die met de belangrijkste 

partners (onze woningcorporaties, de bedrijven en de nutsbedrijven) zijn gemaakt, concreter 

worden gemaakt. Wij hopen oprecht dat dit in deze periode nog lukt.  

We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.   

 

Voorzitter, als ik over 25 jaar samen met mijn zoons door de stad loop   

 Dan hoop ik dat de slogan mensen maken de stad waar is gemaakt.  

 Dat we een succesvol stadslab en stadsleerbedrijf hebben, wat goed ingebed is in onze stad.  

 Dat er geen jongeren meer uit beeld zijn.  

 En als ik mijn kinderen probeer uit te leggen dat generatiearmoede ooit heeft bestaan. Zij mij 

verbaasd aankijken.  

 Dat de automotive een grote werkgever is binnen onze regio.  

 Dat we een prachtig sportcampus hebben op de Braak met een mooi zwembad. En dat mijn 

zoons totaal niet begrijpen dat er discussie was over de locatie van het zwembad.  

Voorzitter, mijn fractie zal er alles aan doen om dit toekomst beeld te realiseren. En hopen hierbij op 

een constructieve samenwerking in de raad, ook de nieuwe raad.  

 

 


