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Maken we het verschil? Met ‘we’  bedoel ik onze coalitie, bestaande uit SP, CDA, VVD, 

GroenLinks en Helmond Aktief. Met ‘we’  bedoel ik Helmond, als stad, in zijn totaliteit met al 

haar inwoners, organisaties, stichtingen en verenigingen. Maar met ‘we’  bedoel ik ook de SP 

binnen het college en binnen de raad. Die vraag, maken we het verschil, kan ik 

beantwoorden met ‘ JA’ .  

En dit binnen het gegeven dat er fikse bezuinigingen vanuit Den Haag op ons worden gelegd. 

De keuzes van dit kabinet zijn zeker niet altijd onze keuzes! Er is zorgvuldigheid en 

voldoende tijd nodig om veranderingen, de zogenaamde transities, van zo een dergelijke 

aard goed te laten landen. Daarbij moet je niet vooraf al flinke bezuinigingen koppelen als 

een soort ‘stimuleringsmechanisme’  om te zorgen dat het beoogde doel wordt bereikt. Dit is 

de verkeerde volgorde en het verkeerde tempo. De druk is hoog en dat maakt het niet 

makkelijker.  

We zijn natuurlijk pas net een half jaar bezig. Maar de eerste aanzetten zijn er. Kijk 

bijvoorbeeld naar het armoedebeleid. Het staat nu hoger op de prioriteitenlijst en dat 

verdient het ook. Want de ontwikkelingen in de markt en vanuit het rijk hebben er mede 

voor gezorgd dat armoede is toegenomen. 1 op de 10 kinderen leeft in Helmond in een gezin 

met een minimuminkomen. Armoede is niet enkel iets meer wat alleen voorkomt bij 

uitkeringsgerechtigden. Het komt steeds vaker voor onder werkenden, een zeer kwalijke 

ontwikkeling. Wij als SP vinden het heel belangrijk dat alle mensen meetellen en dat men 

hun eigenwaarde behoudt of dat weer terugkrijgt. Hierbij is soms ondersteuning nodig. Dit 

kunnen we bieden door het ophogen van de inkomensgrens naar 120% van het sociaal 

minimum voor individuele bijzondere bijstand, maaltijdvoorziening, collectieve aanvullende 

verzekering en participatieregeling voor schoolgaande kinderen.  

Een ander onderwerp waarin sociale keuzes zijn gemaakt is de WMO. De overname van de 

thuishulpen van Zorgboog zijn onlangs geregeld zonder dat hierbij gedwongen ontslagen zijn 

gevallen en het geld wordt ingezet waarvoor het bedoeld is. We hopen dat de uitkomst van 

de gesprekken met Savant ook tot een goed resultaat leiden. Vooral omdat Savant een grote 

speler is in de thuiszorgmarkt van Helmond. Er staan vele banen op het spel en vele mensen 

raken hun vertrouwde verzorgende kwijt als de gemeente samen met Savant er niet 

uitkomt. Wij zijn daarom benieuwd hoe het staat met de gesprekken met Savant? Kan de 

wethouders ons hierover informeren? 7 

En natuurlijk het sociaal innovatief fonds, dat als het nodig is ingezet kan worden om de 

decentralisaties goed te laten landen. We hebben nog wel een aantal vragen voor de 

wethouder: er is voor de nieuwe WMO taken een rol weggelegd voor de wijk 

accommodaties? Gezien de forse voorgestelde bezuinigingen  vragen wij ons af of er nog 

voldoende accommodaties beschikbaar blijven, of deze voldoen aan de gebruikseisen?  Zijn 

er aanpassingen nodig? Hoe gaat dit dan bekostigd worden? Graag een reactie hierop.  



Wij vinden het een goede zaak dat er aandacht is voor de draagkracht van vrijwilligers en 

mantelzorgers. Wij spreken wel onze zorgen uit hoe die draagkracht nog in balans kan 

blijven als er minder geld is voor professionele ondersteuning welke mantelzorgers en 

vrijwilligers ontlast. En de zorg dat niet met een leeftijdsgrens is aan te geven wanneer een 

kind mee moet helpen als mantelzorger in een gezin.  Als  SP fractie vinden wij dat een kind 

geen morele plicht hoeft te hebben voor het huishouden, kortom maatwerk is hierbij 

geboden.  

En daarmee is het bruggetje gemaakt naar het onderwerp jeugd. Onderzoek laat zien dat 

beschermende factoren in de omgeving een buffer kunnen vormen tegen risico’s die 

kinderen soms lopen omdat ze kwetsbaar zijn. Kinderen en jongeren hebben baat bij sterke, 

warme en competente volwassenen om hen heen. Ouders, leraren en anderen die goed in 

hun vel zitten, vertrouwen hebben in eigen kunnen en stimuleren. Kinderen en jongeren 

zouden alle kansen geboden moeten worden om gezond en veilig op te groeien. Helmond 

wil een fijn leefklimaat en voldoende kansen bieden voor ontmoeting en activiteiten.  

Het verschil kan ook gemaakt worden in de aanpak, hoe je iets doet of organiseert. En dan 

kom ik op het onlangs gepresenteerde subsidieprogramma ‘Versterken lokale netwerken 

2015’ . Aanmoedigen om mensen met elkaar te verbinden. Scherp het doel voor ogen 

houden en erop waken. Om te voorkomen dat het middel het doel wordt. Maar wel daarbij 

vertrouwen hebben in de professional en, met tussentijdse voortgangsmomenten, toetsen 

op het resultaat zoals vooraf gezamenlijk is afgesproken. In plaats van vooraf, en chargeer 

een beetje, helemaal uitstippelen en dichttimmeren hoe er gewerkt moet worden om 

fouten te voorkomen.  

Naast bovengenoemde onderwerpen blijft wonen natuurlijk onverkort een belangrijk 

onderwerp. Steeds meer gezinnen komen of zitten in lastige financiële situaties door hoge 

huren of omdat ze hun koopwoning niet meer kunnen betalen. Ter illustratie: in Prismo, het 

nieuwsblad van Stichting Maatschappelijke Opvang, schrijft Jürgen Feuerriegel dat in 2013 in 

Helmond 78 huisuitzettingen plaatsvonden, een stijging met 30% ten opzichte van 2012. Het 

gaat hierbij NIET om uitzettingen wegens hennepteelt of overlast. Vorig jaar werd onze 

ingediende motie, het opnemen van urgentiesysteem, breed gesteund. Dit is opgenomen in 

het coalitieakkoord. De wethouder antwoordde vorig jaar dat er ontwikkelingen zijn om te 

komen tot een regionaal woningverdeelsysteem en dat daarbij het onderwerp ‘urgentie’  

zou worden meegenomen. Kan de wethouder ons nu informeren hoe het daar mee staat? 

VZ, de eerste aanzetten in gemaakte verschillen heb ik u genoemd. Er zijn echter ook nog 

verschillen te maken. In het coalitieakkoord wordt gesproken over eenvoudige en 

begrijpelijke taal. We willen aan het college meegeven dat wat betreft de begroting echt nog 

wel wat stappen te maken zijn.  Vooral  als we het zo willen schrijven dat nagenoeg iedereen 

snapt wat er staat. Ik noem een voorbeeld: op blz. 39 staat boven de tabel: ‘ recapitulatie 

investeringsprogramma’  kunnen we daar niet ‘samenvatting investeringsprogramma’  van 

maken? Graag zien we een toezegging hierop van de wethouder tegemoet.  



Wij, als raad, kunnen ook het verschil maken. Vanaf 2015 wordt vanuit het rijk een 

bezuiniging van € 94.000,-- op ons gelegd. Oorspronkelijk vanwege de vermindering van het 

aantal raadsleden. Het aantal raadsleden blijft gelijk, maar de bezuiniging gaat door. Ik heb 

begrepen dat deze wordt opgevangen binnen eigen middelen. Wat dan betekent dat het ten 

koste gaat van iets anders. Gezien alle bezuinigingen vinden we als SP fractie dat we zelf als 

raad ook een duit in het zakje moeten doen. Pak de maximale ruimte en ga op 80% van de 

raadsvergoeding zitten. Wij dienen hierbij dan ook deze motie in. 

Graag willen wij als fractie nog enkele andere zorgen met u delen. Die zorgen betreffen de 

leefbaarheid in onze wijken en de aantrekkelijkheid van onze stad. Naar ons idee is een 

aantrekkelijke stad  een schone en groene stad. Overwoekerde en verwilderde plantsoenen 

dragen niet bij aan een mooie wijk. Ook vervuiling niet. Leefbaarheid is een breed begrip. 

Vele factoren beïnvloeden de leefbaarheid in een stad, waarbij de persoonlijke mening een 

vertaalslag geeft of het prettig, acceptabel of juist onacceptabel is. Ervaringen in de praktijk 

zullen moeten uitwijzen naar welke kant het op zal gaan.  

Als laatste willen we als SP fractie aangeven dat we erg blij zijn met de gelijkblijvende 

lastendruk, op inflatiecorrectie na, voor onze bewoners. Hiermee komen wij een van onze 

verkiezingsbeloftes al na.  

VZ, ter afronding. De SP zit in Helmond voor het eerst in het college. Daar zijn wij trots op! 

Niet om die prestatie op zich, maar omdat wij ons goed herkennen in het 

coalitieprogramma. Wij zijn er van overtuigd dat we met dit college, ondanks de moeilijke 

tijd waarin we ingestapt zijn, de stad en haar inwoners iets te bieden hebben! Het verschil 

kunnen maken. 


