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VOOR ELKAAR

VOOR ELKAAR
In 2014 kregen we het voor elkaar: de SP werd bij de raadsverkiezingen de grootste partij van de stad! Vijfduizend
Helmonders hebben op onze partij gestemd. We namen met twee wethouders zitting in het stadsbestuur. Dat was voor
het eerst in het bestaan van de SP in Helmond. Meebesturen betekent verantwoordelijkheid nemen en compromissen
sluiten. Maar we bleven dezelfde SP met dezelfde idealen. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma zijn uitgevoerd
en daar zijn we trots op!
WAT KREGEN WIJ ZOAL VOOR ELKAAR?

Als gevolg van het Haagse neoliberale beleid moest de gemeente flink bezuinigen. Maar tegen de klippen op hebben we
belangrijke voorzieningen, zoals de zorg en ondersteuning aan onze jongeren en ouderen, kunnen behouden en verbeteren
voor een sociaal Helmond. Armoede werd stevig aangepakt. Met een miljoen extra per jaar zijn veel mensen die het financieel
krap hebben vooruit geholpen. De ongewenste verkeersruit rond Eindhoven en Helmond verdween van tafel en werd vervangen door een Bereikbaarheidsagenda met tientallen concrete projecten op het gebied van fiets, auto, openbaar vervoer en
innovatie. Ook de verdubbeling van de N279 is van de baan. Het prestigieuze en peperdure centrumplan is fors aangepast. In
plaats van winkels die leeg zouden blijven staan komt er een groot park in het centrum van de stad. En met de plannen voor
de sport- en beleefcampus op de Braak is de jarenlange discussie over het stadion van Helmond Sport beslecht.
Dit is slechts een opsomming van enkele belangrijke dossiers in onze stad. Op tal van andere onderwerpen hebben wij als SP
ons stempel gedrukt, en voorstellen daarmee socialer en beter gemaakt.
Maar er gebeurde ook iets anders. Nadrukkelijker dan ooit werden de inwoners van onze stad betrokken bij het beleid en de
keuzes die gemaakt moesten worden. Met spreekuren, wijkbezoeken, beginspraakavonden, meedenksessies, het Stadslab en
het Stadsleerbedrijf konden mensen met ons meepraten en meedoen. Of het nu ging over de herinrichting van een straat, of
hoe de noodzakelijke bezuinigingen het beste ingevuld konden worden. Er waren twee armoedeconferenties. Een duurzaamheidsconferentie. Het nieuwe centrumperspectief is gebouwd op inbreng van betrokken inwoners en ondernemers. Kortom:
de mens stond centraal, in alles wat we deden. Ook bij de uitvoering van beleid. Ieder mens is uniek, met een eigen unieke
situatie. Daarom passen we zoveel mogelijk maatwerk toe. Niet denkend vanuit een systeem, maar vanuit de behoeften van
mensen.
Langs deze lijn, waarbij onze inwoners centraal staan, willen we de komende periode verder werken. Onze kernbegrippen
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de basis voor dit verkiezingsprogramma. Hierin blikken wij
terug op wat we gedaan hebben, en kijken we vooruit met onze voorstellen. Op die manier weet u waar wij ons sterk voor
maken en waarop u ons als SP kunt aanspreken. Het programma is een uitgestoken hand naar alle Helmonders, die samen
met ons willen strijden voor een sociale stad. We doen het voor elkaar!
Erik de Vries
lijsttrekker SP
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DE MENSEN

DE MENSEN
‘Mensen maken de stad’. Zo luidde de terechte titel van het coalitieakkoord van de afgelopen periode. Zonder onze
inwoners zijn we geen stad, en zonder zorg en oog voor elkaar zijn we geen samenleving. Iedereen moet de kans krijgen
om mee te kunnen doen in die samenleving. En voor hen die dit niet zelfstandig kunnen, staan we klaar om te helpen.
Met maatwerk en aansluitend bij wat iemand op dat moment nodig heeft, of het nu gaat om zorg, inkomen of andere
hulp.
Dat doen we niet alleen: we maken gebruik van de kracht die in de stad aanwezig is. De vele verenigingen, instellingen,
vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen stellen we in staat om hun steentje bij te dragen. Deze mensen
zijn goud waard en verdienen onze waardering en ondersteuning. En diezelfde kracht in de stad betrekken we bij alles
wat we doen. Geen plannenmakerij vanuit een kantoor, maar met de directe inbreng van betrokkenen. Op die manier
telt en doet iedereen mee!
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EEN FATSOENLIJK BESTAAN VOOR IEDEREEN
Door ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kan een fatsoenlijk bestaan flink in het gedrang komen. Helmond telt
bijna 5.000 inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast heeft Helmond 4.500 werklozen. Bedenk dat het
niet alleen gaat om alleenstaanden, maar ook om huishoudens met twee of meer personen. Dan is duidelijk dat een grote
groep Helmonders het niet gemakkelijk heeft.
Het beste medicijn tegen armoede is een baan, wordt dan vaak geroepen. Helaas gaat dat niet meer op. Uit onderzoek blijkt
dat 41% van de volwassenen in Nederland die in armoede leven betaald werk als belangrijkste inkomensbron hebben. Het
inkomen uit dat werk is dus niet voldoende om maandelijks rond te kunnen komen. Deze mensen komen vaak in de zogenaamde armoedeval. Hiermee wordt bedoeld dat het niet loont om te werken omdat dan allerlei regelingen wegvallen. Wij
willen zorgen dat die armoedeval kleiner wordt, zodat minder mensen hier invallen.
Strikt genomen komen mensen niet in de problemen door ziekte of werkloosheid, maar door de tekortschietende sociale
zekerheid. Dat je wat inkomen inlevert is nog tot daar aan toe, maar dat je in pure armoede belandt, geen eten meer kunt
betalen, je kinderen niet meer fatsoenlijk kunt kleden, of van de ene schuld in de andere schuld tuimelt, dat is asociaal. En
onnodig in ons rijke land als die rijkdom wat eerlijker verdeeld zou worden.
Zo’n 7.500 huishoudens in Helmond leven rond het bestaansminimum. Daaronder vallen een paar duizend kinderen. Vaak is
er sprake van ‘generatiearmoede’: kinderen uit arme gezinnen geven de armoede weer door aan hun eigen kinderen. Dit moet
doorbroken worden. Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, een goede opleiding te volgen. De benarde
financiële situatie van ouders mag kinderen niet belemmeren in heel alledaagse zaken: mee doen op school, met vriendjes,
verenigingen en sporten. Deze kinderen bieden we alle steun. Om zo zicht en perspectief te hebben op een betere toekomst.
Het armoedeprobleem gaat velen aan het hart. Professionele organisaties, maar ook particulieren steken de handen uit de
mouwen. Van Super Sociaal, Leger des Heils tot en met Hart voor Minima en vele anderen. Zij verdienen de morele en praktische steun van de gemeente. Door samen te werken en actief naar elkaar te verwijzen versterken zij elkaar en helpen ze ons
om armoede beter te bestrijden.
Het aantal mensen in de schuldhulpverlening is toegenomen. In 2016 klopte iedere dag wel iemand aan voor hulp; gemiddeld kwamen er vijfendertig aanvragen per maand binnen. Ook inwoners met hogere inkomens en zelfstandige ondernemers
kloppen aan. Zeker in combinatie met andere problemen kunnen huishoudens in een uitzichtloze situatie belanden waarbij
schuld op schuld wordt gestapeld. Voor deze mensen moet de hulp beter en sneller worden ingezet. Geen ‘eigen schuld, dikke
bult’. Iedereen krijgt via maatwerk een tweede kans om schuldenvrij te worden.
In de wetenschap dat de gemeente niet alle (kwetsbare) mensen bereikt is het betrekken van ervaringsdeskundigen heel belangrijk. Inwoners met bepaalde levenservaringen kunnen helpen met het verkrijgen van inzicht in welke ondersteuning het
beste past. Ook projecten als Nei Skoen en Perron 3 helpen om met mensen in contact te komen die anders niet of moeilijk te
bereiken zijn.
De gemeente heeft de touwtjes van de economie niet in handen, maar kan wel ontwikkelingen steunen en daarmee indirect
bijdragen aan werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan de inzet op de Automotive Campus. Het is zaak om goede contacten
te onderhouden met het bedrijfsleven. Het gaat daarbij niet alleen om grote bedrijven maar zeker ook om het midden- en
kleinbedrijf (MKB).
In Helmond zijn ongeveer 40.000 banen. Hiervan bevinden 8.800 banen zich in de industrie, waar de grotere bedrijven te
vinden zijn. Deze cijfers tonen het grote belang van het MKB voor de Helmondse werkgelegenheid, en daarmee het belang om
deze goed te ondersteunen.
Senzer, voorheen de Atlant Groep, voert de Participatiewet uit voor Helmond en zes omliggende gemeenten. Senzer heeft
de belangrijke taak om inkomensondersteuning en begeleiding voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een
arbeidsbeperking (vroeger WSW’ers) in goede banen te leiden. Het gaat hierbij om kwetsbare mensen. De voormalige sociale
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werkvoorzieningen dienen meerdere belangen. Enerzijds zijn het commerciële bedrijven die geld moeten verdienen, anderzijds bieden zij beschut werk aan mensen die het nodig hebben. Vooral voor dat laatste dient oog te blijven: het commerciële
belang mag niet doorslaggevend zijn. Het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding naar werk en het toepassen van
maatwerk hierin zijn van groot belang.
Meedoen in de samenleving is belangrijk en we zetten ons in om daar op een positieve en stimulerende manier aan bij te
dragen. Met dat doel is het Stadsleerbedrijf in het leven geroepen. Deelname is vrijwillig. Het gaat om betrokkenheid bij de samenleving, om wederzijdse hulp, om met maatwerk mensen verder te helpen. Rondom het Stadsleerbedrijf zit inmiddels een
netwerk van organisaties waar deelnemers een plek kunnen vinden: de Cacaofabriek, basisschool Westwijzer, de Kinderboerderij, de kringloopwinkel, het Leger des Heils, Savant, stadshobbycentrum het Baken en de LEV-groep. Deze aanpak is zeer
succesvol gebleken: veel vrijwilligers zijn vooruit geholpen en met de juiste instanties in contact gebracht. Hiermee krijgen
mensen meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en zetten weer stappen richting een zekere toekomst.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•

•
•

•
•

•
•

Als SP hebben wij armoede hoog op de agenda gekregen én maatregelen genomen. De afgelopen periode is
jaarlijks 1 miljoen euro extra uitgetrokken voor verbetering van het armoedebeleid. Met dat geld is onder andere de
draagkrachtnorm voor diverse regelingen, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, verhoogd van 110% naar 120%. Dat
betekent dat meer inwoners een beroep kunnen doen op de regelingen, ook werkenden.
Om te voorkomen dat mensen telkens opnieuw al hun gegevens op tafel moeten leggen, is er een eenmalige
inkomenstoets ingevoerd die voor meerdere regelingen en langere tijd geldig is.
Schaamte kan mensen ervan weerhouden om een beroep te doen op de regelingen. Daarom hebben we ons ingezet om
armoede uit de taboesfeer te halen en om de onbekendheid met de regelingen aan te pakken. Met als resultaat dat nu
meer inwoners de voorzieningen weten te vinden.
Meer mensen kunnen een beroep doen op de participatieregeling schoolgaande kinderen, doordat de draagkrachtnorm
naar 120% is opgehoogd. Met het Kindpakket worden kinderen verder geholpen.
Bij een laag inkomen kunnen mensen via de gemeente een collectieve aanvullende verzekering (CAV) afsluiten. Dit is een
uitgebreide zorgverzekering die veel (extra) medische kosten vergoedt. Ook mensen die vanwege het niet betalen van de
zorgpremie in een boetetraject zaten, zijn via het treffen van een afbetalingsregeling weer aanvullend verzekerd.
Er is een experiment gestart om kleine overzienbare schulden op te kopen in ruil voor een tegenprestatie. Ook zijn de
toetsingscriteria voor hulpverlening bij schulden versoepeld.
Mensen in de sociale werkvoorziening voelen zich vaak niet gehoord en serieus genomen. De SP heeft de afgelopen jaren
signalen en klachten geïnventariseerd en besproken met alle betrokkenen. Dit heeft onder andere geresulteerd in het
aantrekken van een externe vertrouwenspersoon bij Senzer.

WAT WE GAAN DOEN

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Armoedebestrijding blijft hoog op de agenda van de gemeente staan. We bouwen het armoedebeleid verder uit
en verbeteren het waar nodig, zodat meer mensen zicht krijgen op een beter leven. Daarbij zorgen we dat er beter
samengewerkt wordt door de hulpverlenende instanties, zodat mensen met problemen sneller en beter geholpen worden.
De grens van de draagkrachtnorm wordt verhoogd naar 130%, zodat meer huishoudens geholpen kunnen worden.
Wie recht heeft op financiële ondersteuning maar deze bijdrage misloopt, belandt onnodig onder het bestaansminimum.
Daarom wordt voorlichting over armoede nog verder verbeterd.
De regelingen voor kinderen die opgroeien in armoede worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met een gratis laptop voor op
school en het bieden van huiswerkbegeleiding. We blijven daarbij goed samenwerken met de stichting Leergeld.
Het experiment om kleine schulden op te kopen wordt omgezet in vast beleid.
Voorlichting over schulden wordt verder uitgebreid, om er snel bij te zijn en om jongeren goed te informeren over de
risico’s van lenen en in het rood staan.
Ervaringsdeskundigen worden meer betrokken bij het maken van beleid, zodat mensen met schulden nog beter
betrokken en geholpen kunnen worden.
Helmond stelt zich constructief en positief op in de werving van bedrijven. De gemeente blijft daarbij wel de regie
houden. Bestemmingsplannen en milieueisen zijn leidend. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
hebben de nadrukkelijke voorkeur.
We blijven inzetten op de speerpunten van het economisch beleid: de Automotive- en Foodsector. Voor de Foodsector
liggen er nog volop kansen op de Groene Campus. De ontwikkelingen op en rond de Automotive Campus kunnen naast
werkgelegenheid een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de stad in de toekomst.
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•

•
•
•
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Re-integratie, het begeleiden van werklozen naar werk, moet zinvol zijn. Er wordt maximaal de ruimte gezocht om
maatwerk te leveren. Werk dient fatsoenlijk beloond te worden met tenminste het minimumloon, of beter nog het CAOloon.
Werken met behoud van uitkering wijzen we af, en we zijn kritisch op de verplichte tegenprestatie voor
bijstandsgerechtigden.
In samenwerking met alle betrokkenen blijven wij werken aan het sociale belang van Senzer en het toepassen van
maatwerk richting de doelgroep. Hun inbreng is hierbij van essentieel belang.
De succesvolle aanpak van het Stadsleerbedrijf wordt voortgezet: met de ondersteuning leveren we nog specifieker
maatwerk, naar de behoefte van de deelnemers. Dit aantal zal dus gaan stijgen.

UW ZORG IS ONZE ZORG

UW ZORG IS ONZE ZORG
Duizenden Helmonders zijn aangewezen op zorg en ondersteuning. Jaarlijks wordt in onze stad bijna 13.000 keer een beroep
gedaan op een WMO-voorziening en 2.000 keer op de Jeugdzorg. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
gaat over voorzieningen als huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning, een scootmobiel, begeleiding, dagbesteding of
een indicatie voor vervoer met de Taxbus.
De medewerkers (WMO-consulenten) hebben overleg met zorgaanbieders, zorginstellingen (zoals de Eeuwsels en de Pannehoeve) en huisartsen. Zij komen bij veel mensen over de vloer. Als ze zien dat er meer problemen spelen maken ze daar
werk van. Dat kan gaan om gezondheidsklachten, maar ook om hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand of een andere
regeling. Voor veel mensen is het allemaal erg ingewikkeld. Daarom is het belangrijk om het overzichtelijk te houden en het
bij één medewerker te houden die de problemen aanpakt.
Uitgerekend op hulp en ondersteuning is door de regering in de afgelopen periode zwaar bezuinigd. Taken zijn overgeheveld
naar de gemeenten (de zogeheten decentralisaties). Jaarlijks komt er geld om te regelen dat mensen met een indicatie een aantal uren hulp in de huishouding krijgen. Maar de regering heeft 40% van deze geldstroom wegbezuinigd. Een groot probleem
voor de gemeente, en dus ook voor de mensen. Sommige gemeenten zijn zelfs bijna of helemaal gestopt met huishoudelijke
ondersteuning. Helmond heeft een nieuwe aanpak opgezet om het ondanks de financiële problemen toch zo sociaal mogelijk
te houden. Mensen krijgen wat ze nodig hebben, ondanks deze stevige bezuinigingen.
Als u hulp in de huishouding krijgt, is het niet de gemeente die bij u komt helpen. Dat wordt geregeld via een zorgaanbieder.
De gemeente heeft te maken met veel zorgaanbieders en andere partijen. Bij het inschakelen van zorgaanbieders vinden
wij het belangrijk dat zij hun medewerkers een fatsoenlijk loon betalen. De gemeente moet daar rekening mee houden, en
de zorgaanbieder daarom een reële vergoeding betalen. Ook weer niet teveel natuurlijk, want de zorgaanbieder hoeft niet
slapend rijk te worden.
Nieuwe technologische toepassingen en E-health kunnen de zorg verbeteren, maar mogen nooit een aanleiding zijn om de
menselijke maat in de zorg te laten varen. Onderlinge steun en menselijk contact blijven een voorwaarde voor goede zorg.
Met tevredenheidsonderzoeken wordt de vinger aan de pols gehouden. De gemeente heeft overleg met de zorgaanbieders.
Ziekenhuis, de regionale huisartsen vereniging (RHV) en zorginstellingen werken samen in het samenwerkingsverband
Quartz. Deze samenwerking en het uitwisselen van ervaringen is belangrijk. De zorg in ons land is ingewikkeld georganiseerd,
en versnippering ligt op de loer. Als er signalen komen dat het ergens niet goed gaat, moeten deze snel opgepikt worden, langs
korte lijnen en zonder onnodige bureaucratie.
In Helmond voeren heel veel mensen mantelzorgtaken uit. Meestal naast hun al drukke dagelijkse bezigheden. Vaak is dit
emotioneel, maar ook lichamelijk erg zwaar. Deze mantelzorgers verdienen daarom onze maximale ondersteuning. Zij staan
dag en nacht klaar voor anderen. Zonder hun inzet zouden mensen minder goed geholpen kunnen worden, en zou de zorg
vele malen duurder worden.
Er is een toename van incidenten met personen met verward gedrag die de grip op hun leven kwijt zijn en vaak worstelen
met meerdere problemen tegelijk. Dementerende ouderen die eenzaam zijn en op straat dwalen, verslaafden die zich in hun
woonomgeving misdragen, psychiatrische patiënten die voor overlast zorgen. Er klinken geluiden om mensen met problemen
apart te huisvesten in zogeheten ‘Skaeve Huse’. Wij zijn daar niet enthousiast over. Deze mensen moeten niet afgezonderd
worden, maar goede zorg en ondersteuning krijgen, zodat ze weer mee kunnen doen in onze stad.
Helmond kent diverse instellingen en plaatsen waar voor deze doelgroepen maatschappelijke opvang, beschermd- en begeleid wonen plaatsvindt. Het is van belang dat deze opvang in onze eigen stad plaatsvindt. Daarbij is het wel belangrijk dat zij
goed verspreid zijn over de verschillende wijken van onze stad. Dan ontstaat er geen onnodige concentratie en blijft de impact
voor de overige wijkbewoners beperkt.
Meedoen en erbij horen is ook belangrijk voor arbeidsmigranten en vluchtelingen. Zodra duidelijk is dat zij zich voor langere
tijd in Helmond zullen vestigen, moeten we zorgen voor een goede integratie. Hiervoor is het belangrijk dat zij verspreid
over heel de stad kunnen komen wonen. Ze krijgen de kans om onze taal en cultuur te leren kennen, zodat ze in staat gesteld
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worden om onderdeel te worden van onze samenleving. Mensen zonder verblijfsvergunning die eigenlijk terug moeten keren
naar het land van herkomst, maar dit door omstandigheden niet kunnen, worden niet aan hun lot overgelaten.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•
•
•
•

•

•

•

•

•

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen is fors verlaagd om het voor mensen betaalbaar te houden. Bij een
minimuminkomen hoefde al geen eigen bijdrage betaald te worden.
Er is een extra categorie huishoudelijke ondersteuning voor complexe situaties ingesteld. In deze gevallen wordt meer
zorg dan gebruikelijk geleverd.
Voor de voorjaars- en najaarsschoonmaak bij mensen thuis zijn extra uren beschikbaar gesteld.
Elf cliëntondersteuners zijn opgeleid en ingezet. Helmond is hiermee koplopergemeente: één van de 14 gemeenten van
Nederland die als goed voorbeeld worden genoemd. Deze cliëntondersteuners ondersteunen bij indicatiegesprekken en
helpen bij klachten en verwijzingen. Deze hulp is gratis.
Er is gestart met het werken in wijkteams. Verschillende disciplines op het gebied van zorg werken hierin samen. Zo wordt
voorkomen dat elke organisatie alleen naar zijn of haar aandeel kijkt, maar komt het gehele plaatje in beeld. Hiermee zijn
mensen sneller en beter geholpen.
Veel mantelzorgers waren onbekend bij de gemeente. Afgelopen jaren is met succes sterk ingezet om deze mensen te
bereiken. Uit de intensieve contacten via onder meer waarderingsacties (mantelzorgcompliment) is veel duidelijker
geworden hoe we mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen.
De afgelopen periode is het Stadslab opgezet. Het Stadslab geeft alle mensen in onze stad een mogelijkheid om goede
ideeën en plannen aan te dragen over wat beter kan op het terrein van hulp en ondersteuning. De projecten die hier
uitgevoerd worden moeten bijdragen aan een zorgzame samenleving: het meedoen van meer mensen uit kwetsbare
groepen (participatie), en ervoor zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen en samen iets ondernemen. Iedere
Helmonder kan ideeën aandragen. Als voorstellen aan de spelregels voldoen, wordt een budget beschikbaar gesteld en
worden ze uitgevoerd.
Het Logeerhuis is opgezet. Hier kunnen mensen met (beginnende) dementie verblijven, zodat de mantelzorger even
op adem kan komen. Daarnaast komt er een Probeerhuis, waar mensen kennis kunnen maken met de nieuwste
technologieën op het gebied van zorg. Een goed voorbeeld van zo’n technologie is de pilot die is gestart met KPN en
Savant. Met de inzet van nieuwe technologieën worden ouderen met dementie en hun mantelzorgers ondersteund in
het langer zelfstandig en veilig thuis wonen. Het plaatsen van slimme sensoren binnen de leefomgeving van de ouderen
helpt inzicht te krijgen in leefpatronen en kan mogelijke afwijkingen van deze patronen direct signaleren. Bij afwijkend
gedrag wordt de mantelzorger op de hoogte gebracht via een bericht in de app. Daarnaast is het voor de bewoner met
persoonsalarmering mogelijk om via een alarmknop direct met zijn of haar mantelzorger in contact te treden via een
spreek-luister verbinding zowel thuis als onderweg. Innovatieve technologieën leveren een bijdrage aan goede zorg en
worden ingezet als hulpmiddelen, maar nooit ter vervanging van persoonlijke zorg.
Helmond mag zich nu een dementievriendelijke gemeente noemen. Mensen met dementie, maar ook hun familieleden,
verzorgers en mantelzorgers worden actief ondersteund bij het dagelijks functioneren.

WAT WE GAAN DOEN

•

•

•
•
•
•
•
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Bij het selecteren van zorgaanbieders kiezen wij voor de methode van bestuurlijk aanbesteden. Dit houdt in dat niet de
goedkoopste aanbieder automatisch het werk krijgt, maar we met alle betrokken partijen overleggen om te komen tot een
goed zorgaanbod tegen een reële prijs. Ons motto hierbij is eerlijk loon voor eerlijk werk!
Als hulp, ondersteuning of een voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel) nodig is, is een eigen bijdrage niet op zijn plaats.
Iedereen dient zonder financiële drempels toegang te hebben tot noodzakelijke zorg. Want jong of oud, rijk of arm,
niemand kiest ervoor om ziek te worden of gehandicapt te zijn. Daarom schaffen wij de eigen bijdrage in de zorg af.
Overbodige bureaucratie wordt aangepakt. Er wordt vertrouwen gegeven aan professionals om te kunnen doen wat nodig
is, zonder de last van belemmerende regelgeving.
Mantelzorgers blijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Samen met hen als ervaringsdeskundigen wordt gekeken hoe
we de ondersteuning kunnen verbeteren en uitbreiden.
We accepteren niet dat ouderen in eenzaamheid blijven zitten. We zoeken deze ouderen op en zorgen dat zij er weer bij
horen.
De werkwijze van het Stadslab zetten we voort, zodat meer sociale initiatieven worden ondersteund en uitgevoerd.
Preventie en voorzorg zijn belangrijk om problemen te voorkomen. Daarnaast dienen mensen de juiste ondersteuning
op het juiste moment te krijgen. Maar we mogen niet vergeten dat ook nazorg belangrijk is. Er komt een plan van aanpak
voor nazorg bij specifieke doelgroepen, zoals ex-gedetineerden, verslaafden en daklozen.

UW ZORG IS ONZE ZORG

•

•

Er komt een betere aanpak voor personen met verward gedrag. Door voorlichting en ondersteuning wordt eerder
ingegrepen, waardoor er minder incidenten plaatsvinden. Deze mensen horen niet thuis in een cel, waar ze nu door
gebrek aan hulp en ondersteuning soms wel terecht komen. Zij dienen opgevangen en beter begeleid te worden.
Adviesraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en de politiek. De rol van de adviesraden (Adviesraad
Sociaal Domein en Cliëntenraad Senzer) wordt de komende tijd versterkt, waardoor nog meer inwoners betrokken
worden.
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MISDAAD LOONT NIET!
Het Algemeen Dagblad publiceert jaarlijks de Misdaadmeter. Hierin doet Helmond het steeds beter. Het aantal woninginbraken, autokraken en straatroven is fors gedaald, wat een mooi resultaat is. Deze daling heeft natuurlijk met allerlei zaken
te maken, maar het laat óók zien dat we samen iets kunnen bereiken. Cijfers zijn één ding, je veilig voelen is nog iets anders.
Ruim een op de vijf Helmonders geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in zijn eigen buurt. Dat moet veel beter.
Hinderlijk gedrag en intimidatie kunnen het gevoel van veiligheid ernstig bedreigen. Maar het zijn vaak geen duidelijke strafbare feiten. Rondhangende personen kunnen niet zomaar gearresteerd worden omdat ze zich irritant gedragen. Dit gedrag
bevindt zich in het grijze gebied. Maar buurtbewoners zijn de dupe en dat is onaanvaardbaar. We moeten het daarom samen
met de politie maximaal op blijven nemen voor de gedupeerden.
De politie moet opsporen en handhaven, de gemeente moet in onze veiligheid blijven investeren. Camerabewaking en
gebiedsverboden kunnen hierbij een hulpmiddel zijn, maar worden niet lukraak ingezet. Camera’s grijpen niet in, en een
gebiedsverbod op zichzelf verandert mensen niet. Veiligheid is mensenwerk. Met de inzet van wijkagenten van de politie,
wijkboa’s van de stadswacht, buurtbeheerders, hulpverleningsinstanties en onze inwoners in de wijken en buurten kennen
we de specifieke problemen en pakken we deze aan. Veiligheid is van ons allemaal.
Helmond heeft één coffeeshop. Een tweede coffeeshop is voor ons bespreekbaar. Een belangrijke overweging is de illegale
handel op straat, de overlast die dit veroorzaakt en handel in mogelijk onveilige en gezondheidsbedreigende drugs. Dan is een
coffeeshop met toezicht beter. De locatie moet zorgvuldig gekozen worden. Coffeeshops zijn niet toegankelijk voor jongeren
onder de achttien. We blijven daarnaast uiteraard optreden tegen de illegale straathandel.
Het drugsbeleid in ons land is tegenstrijdig: coffeeshops mogen softdrugs verkopen, maar ze mogen niet worden geteeld. Dat
is vragen om problemen. De wietteelt speelt zich af in het verborgene en is in handen van de criminaliteit. Het nieuwe kabinet
wil nu in een aantal gemeenten starten met een proef met legale wietteelt onder toezicht. Om zo de criminaliteit de wind uit
de zeilen te nemen. Wij juichen dat toe.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•

•

•

•
•

De afgelopen jaren zijn in alle wijken buurtpreventieteams opgezet. Hier wordt bij uitstek samengewerkt met onze
inwoners. Op dit moment heeft Helmond er ongeveer 40, verspreid over heel de stad. En er komen nog steeds nieuwe
teams bij. Bij buurtpreventie gaat het niet om het verklikken van bewoners. Het gaat om het samen werken aan een
leefbare buurt. Een leefbare buurt is een veilige buurt.
Het aantal buurtbeheerders is uitgebreid. Er is nu een poule van acht buurtbeheerders, in dienst van de diverse
woningcorporaties. Zij zijn actief in alle wijken van de stad en werken intensief samen met de partners. Er zijn goede
onderlinge afspraken, waarbij iedereen elkaar snel weet te vinden.
In de peelgemeenten is het Peelland Interventie Team (PIT) opgezet. Dit is een uitbreiding van het Helmond Interventie
Team (HIT). In samenwerking met onder andere politie, justitie, belastingdienst, nuts-bedrijven, UWV en de
veiligheidsregio worden zware handhavingszaken en ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aangepakt.
Er is een integraal preventieplan criminele jeugd opgesteld, met daarin een specifieke aanpak om jeugd die dreigt af te
glijden in de criminaliteit aan te pakken en een laatste kans te bieden.
Sexting en loverboys zijn een steeds groter probleem onder jongeren. Daders moeten aangepakt, en slachtoffers begeleid
en ondersteund worden. Ook dient er meer voorlichting te worden gegeven, om deze ernstige praktijken te voorkomen.
Daarom is er een vaste regisseur aangesteld, om het beleid en de aanpak in goede banen te leiden.

WAT WE GAAN DOEN

• De gemeente helpt om buurtpreventieteams in stand te houden en om het aantal uit te breiden.
Daarbij wordt gestreefd naar een volledige dekking in alle wijken en buurten van de stad.
• De proef van wijkboa’s van de Stadswacht in enkele wijken breiden we uit naar de hele stad. Op die manier kent iedere
wijk straks een eigen wijkagent, stadswacht en buurtbeheerder. Door veel in de wijk te zijn kunnen problemen op een
vroeg moment gezien en aangepakt worden. En weten inwoners de weg naar deze professionals makkelijker te vinden.
• Flexibele camera’s worden enkel ingezet in geval van ernstige overlast. Ze worden goed bekeken, om zo een goed beeld te
krijgen van wat er speelt en eventuele illegale handelingen aan te pakken. Na een half jaar wordt de inzet geëvalueerd en
als de situatie rustiger is geworden, verwijderen we deze camera’s ook weer.
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•
•

•
•

Jongerenwerkers krijgen een grotere rol in de aanpak van jeugdoverlast. Zij werken vanuit een vaste wijk, zodat ze weten
wat er speelt en makkelijker bereikt kunnen worden.
Discriminatie op wat voor grond dan ook keuren wij nooit goed en wordt direct bestreden. Helmond behoudt een antidiscriminatievoorziening waar mensen terecht kunnen voor onafhankelijke bijstand bij klachten, en waar klachten over
discriminatie kunnen worden geregistreerd. Het Meldpunt Discriminatie is ondergebracht bij het raadsliedenwerk van de
LEV-groep. Overige organisaties die zich met succes inzetten voor emancipatie, verdienen onze steun.
Polarisatie en radicalisering ondermijnen onze samenleving en zijn absoluut onwenselijk. We zorgen dat signalen vroeg
opgepikt worden en grijpen samen met de veiligheidspartners direct in.
Het terugdringen van High Impact Crime, delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer zoals overval met
geweld en straatroof, blijft prioriteit houden.
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DE STAD

DE STAD
Buurten en wijken vormen de spil van onze stad. Een levendige buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen
elkaar kennen en ontmoeten, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. We werken samen met onze inwoners aan een sociale, leefbare en veilige stad. En geven diezelfde inwoners meer invloed en zeggenschap in hun eigen
buurt en wijk. Zij zijn onze belangrijkste ervaringsdeskundigen. Zij leven er dagelijks, wonen er, werken er. Zij weten
dus ook als geen ander wat nodig is om de leefbaarheid te verbeteren.
We zorgen dat de basis op orde is: wegen, fiets- en voetpaden blijven heel en veilig, het groen wordt onderhouden en de
straten maken we schoon. We investeren in veiligheid en leefbaarheid, met goede verlichting en door te repareren wat
kapot is. Zo blijven onze wijken en buurten prettig om in te wonen!
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WONEN, WIJKEN, WINKELEN
De klap van de crisis is hard aangekomen in de bouwsector, en heeft geleid tot flinke vertraging in de bouwplannen. Vooral
Suytkade en Brandevoort hebben vertraging opgelopen. Op Suytkade vinden inmiddels weer bouwactiviteiten plaats en de
prognose voor Brandevoort is nu dat deze wijk rond 2030 wordt afgerond. Dit is gebaseerd op de huidige aantrekkende economie. Deze helpt ook om andere bouwplannen van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld woningbouwvereniging Volksbelang, die
aan de slag gaat met het project Ons Oostende op de open plek bij de Julianabrug. En aan de andere kant van Oostende komt
op het Albert Heyn XL terrein het plan Oranjekade.
In het Stedelijk Gebied Eindhoven werken negen gemeenten samen op het gebied van de volkshuisvesting, waaronder Helmond. Dat is een goede zaak, want we moeten elkaar niet beconcurreren of in de wielen rijden. Daarbij geldt de afspraak dat
elke gemeente haar eigen bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid houdt voor de woningbouwontwikkelingen.
De woonlasten zijn een flinke hap uit de huishoudportemonnee. Het is dus belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Daarom is vastgelegd dat 35% van het woningbouwprogramma bestaat uit sociale huurwoningen
met een huur van ten hoogste 635 euro. Dat is ruim onder de 710 euro, de maximumgrens voor huurtoeslag. Daarnaast is
afgesproken dat de corporaties overleggen met de huurdersorganisaties over de jaarlijkse huurverhoging, om die zo gering
mogelijk te houden.
Wijken moeten niet eenzijdig samengesteld zijn. We zijn voor een goede spreiding van verschillende bevolkingsgroepen en
een balans tussen lagere en hogere inkomens. Zo ligt er het plan op tafel om in Brandevoort over een aantal jaren de ‘slimste
wijk’ te realiseren. Een wijk van duizend woningen met de modernste technieken op het gebied van veiligheid, vervoer en
gezondheid. Wij ondersteunen dit mooie plan, maar stellen wel dat dit geen elitewijk mag worden. De wijk moet toegankelijk
zijn voor al onze inwoners.
Bij een leefbare buurt hoort dat er voldoende voorzieningen zijn. Denk aan buurtwinkelcentra en aan wijkgebouwen. Iedere
wijk heeft recht op een goede accommodatie, een voorziening waar iedere wijkbewoner terecht kan. Zij vervullen de rol van
huiskamer voor de wijk, waar ontmoeting en activiteiten centraal staan.
Als het gaat om leefbaarheid spelen bewoners, buurtverenigingen en wijkraden een cruciale rol. Bewoners kennen hun eigen
wijk het beste. Zij wonen er tenslotte. Daarom luisteren we als gemeente goed en betrekken we bewoners vroegtijdig bij
plannen die hun leefomgeving raken. We zorgen dat we gemakkelijk toegankelijk zijn en reageren op suggesties, ideeën en
klachten.
De rol van wijkraden is aan het veranderen. Het is steeds moeilijker om mensen te vinden die de vele taken van een wijkraad
op zich willen nemen. Dat wil niet zeggen dat niemand meer bereid is iets te doen voor zijn of haar omgeving, integendeel! Er
is een grote betrokkenheid bij de eigen straat en buurt. Die betrokkenheid koesteren we als gemeente, en we helpen de wijkraden bij het stimuleren en faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•

•

•
•

De afgelopen periode is het nodige gebouwd en vernieuwd in Helmond West en de Binnenstad. Volksbelang is aan de
slag gegaan in de Leonardusbuurt met nieuwbouw en renovatie, waarbij vanuit de gemeente ook brede aandacht is voor
de leefbaarheid. Deze aandacht voor onze wijken moeten we vasthouden en uitbreiden met andere buurten zoals de
Annawijk, Helmond-Noord en Helmond-Oost.
Er is afscheid genomen van de publiek-private samenwerking met projectontwikkelaars op Suytkade. Hun
belangen kwamen niet overeen met die van de gemeente. Daarmee hebben wij onze handen weer vrij voor nieuwe
bouwontwikkelingen en dat zal spoedig zichtbaar worden door de bouwkranen in het gebied.
De Waart is gered van de sloophamer. Dit wijkje tegen het centrum aan blijft behouden en krijgt een fikse opknapbeurt.
Het oude prestigieuze centrumplan is van tafel gegaan. Er ligt een nieuw en beter plan, met de nadruk op kwaliteit in
plaats van kwantiteit. Geen uitbreiding van winkels, wat niet meer realistisch was, maar groen in het centrum. Het
Havenpark, nu enkel een grasveld, wordt een volwaardig park. Er komt een nieuw park rond de watertoren. En de Oude Aa
wordt in ere hersteld. Onderdeel van het nieuwe plan is ook om de leegstand in het winkelgebied aan te pakken.
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De norm van 35% sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma is wat ons betreft de minimale grens. We streven
naar een hoger percentage, zodat de lange wachtlijst voor een betaalbare huurwoning korter wordt.
Bij herontwikkelingen wordt zoveel mogelijk ingezet op renovatie. Sloop is enkel aan de orde als woningen echt niet meer
op een acceptabel kwaliteitsniveau te brengen zijn. Als er sociale huurwoningen gesloopt worden, komen er minstens net
zoveel voor terug.
Het aantal huizen dat beschikbaar wordt gesteld voor kwetsbare doelgroepen wordt verhoogd, zodat de uitstroom vanuit
speciale voorzieningen beter verloopt.
De ‘slimste wijk’ Brandevoort, ook wel Brainport Smart District genoemd, brengen we van plannen op papier naar
uitvoering.
Er is een nieuw begin gemaakt voor het centrum: het centrumperspectief. We houden vast aan deze uitgezette koers en in
goed overleg met ondernemers, winkeliers en bewoners worden de plannen verder uitgewerkt. Vervolgens komt er ook
geld om deze plannen daadwerkelijk uit te voeren.
Wijkhuizen horen zoveel mogelijk toegankelijk te zijn. Daarom gaan we deze ook tijdens weekenden en in
vakantieperiodes openstellen.
Burgerinitiatieven worden aangemoedigd en indien mogelijk ook uitgevoerd.

BETER BEREIKBAAR

BETER BEREIKBAAR
We willen graag dat onze inwoners zich makkelijk kunnen verplaatsen. Om op bezoek te gaan bij familie en vrienden, om
boodschappen te doen of om naar het stadscentrum te gaan. Ook het woon- en werkverkeer dient vlot afgewikkeld te kunnen
worden, net als het goederentransport naar onze bedrijven.
Wie goed ter been is komt een heel eind met wandelen en de fiets. Wandelen en fietsen is bovendien gezond en hebben niet
de nadelen van vervoer per auto. Daarom is stevig geïnvesteerd in verbeteringen voor de fiets. Samen met de opkomst van de
E-bike is de fiets een geduchte concurrent geworden. Het streven: in de stad met de fiets even snel zijn als met de auto. Daar
waar zich knelpunten in de doorstroming in de stad voordoen, of dat nu voor de auto of de fiets is, pakken we deze aan. Daarbij staat veiligheid voorop: we willen zo min mogelijk ongelukken op onze wegen.
De rotonde op de Nachtegaallaan is de enige rotonde in de stad met voorrang voor fietsers. Als je fietsen zo belangrijk vindt,
moeten fietsers dan niet evengoed voorrang krijgen bij alle andere rotondes in de stad? De voorrangssituatie in de Nachtegaallaan is om een bijzondere reden ontstaan: vanwege de nabij gelegen scholen passeren grote aantallen fietsende scholieren. Dat is niet de situatie bij de meeste andere rotondes. Wij zijn voor maatwerk: beoordeel per rotonde of voorrang voor
fietsers wenselijk is of niet.
Het busvervoer in Helmond is een verantwoordelijkheid van de provincie, die het op haar beurt heeft aanbesteed aan Hermes. We moeten onder ogen zien dat het busvervoer in onze stad maar een kleine rol speelt. Ondanks dat maar weinig mensen in de bus stappen streven we ernaar om een basisvoorziening voor openbaar vervoer in stand te houden. De FlexBus is
een nieuwe manier van openbaar busvervoer met voor- en nadelen. De praktijk moet leren of het lukt om het gebruik van de
bus te verbeteren. We zullen de uitkomsten kritisch volgen. Voor wat het doelgroepenvervoer betreft (Taxbus) moet er altijd
een toegankelijke en betaalbare vorm van vervoer beschikbaar zijn. Mensen zijn hier immers van afhankelijk.
Er zijn de nodige klachten over parkeeroverlast. Dat is niet goed voor de leefbaarheid in de wijken. Voor een deel is de verklaring heel eenvoudig: er zijn gewoon erg veel auto’s. Onze inwoners bezitten er samen opgeteld zo’n 40.500. Het kan gebeuren dat de parkeeroverlast zo ernstig is dat ingegrepen moet worden met een vergunningensysteem. Dat doen we alleen in
goed overleg met de buurt. Maar parkeeroverlast heeft ook te maken met ontwijkgedrag. Preciezer gezegd: het ontlopen van
betaald parkeren. Dit kunnen we beïnvloeden en daarom moeten we goed wikken en wegen óf betaald parkeren ingevoerd
wordt, en wáár.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•

•

•

•

De afgelopen periode is de fiets hoog op de agenda gezet. Het wegdek van fietspaden wordt op verschillende plaatsen
verbeterd, er komt een nieuw fietspad vanaf het station in het centrum als onderdeel van het fietspad naar Eindhoven,
fietsers krijgen eerder groen licht en onze bewaakte fietsenstallingen zijn en blijven gratis.
In de afgelopen periode hebben we definitief afscheid genomen van de Ruit. Het ontbrak aan draagvlak in de omgeving.
En nut en noodzaak van deze kostbare oost-west verbinding langs het Wilhelminakanaal, dwars door natuurgebied,
waren niet overtuigend aangetoond.
In plaats van de aanleg van een ongewenste Ruit is er in de regio een bereikbaarheidsagenda opgesteld. De
handtekeningen van 22 gemeenten staan onder een pakket van maatregelen die de bereikbaarheid van deze regio
verbeteren. Hierbij gaat het om maatregelen voor de fiets, auto en openbaar vervoer. Ook wordt stevig ingezet op
slimme oplossingen, zogenaamde ‘Smart Mobility’. Hiermee wordt slimmer en beter gebruik gemaakt van de bestaande
infrastructuur.
De N279 wordt niet verdubbeld en blijft een 80 km-weg. Er is wel gekozen voor een omleiding om Dierdonk. Anders
zou de bestaande weg aangepast moeten worden met parallelwegen, met veel ongewenste extra verkeersdrukte in de
woonwijken in Helmond-Noord en verderop tot gevolg. Er komt geld voor extra maatregelen om Dierdonk, Rijpelberg
en Brouwhuis te beschermen tegen overlast. Het is zaak om de bewoners te betrekken bij de uitwerking van deze
maatregelen.
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De fiets blijft hoog op de agenda staan. De komende jaren investeren we in verbetering en uitbreiding van de fietspaden in
Helmond. Bewaakte fietsenstallingen blijven gratis.
De maatregelen in de regionale bereikbaarheidsagenda gaan we uitvoeren en we zorgen dat de middelen hiervoor de
komende jaren gereserveerd worden.
We willen vaker een stoptrein laten rijden tussen onze stations en Eindhoven, zodat meer mensen gebruik gaan maken
van het openbaar vervoer. We gaan met de NS in gesprek om dit mogelijk te maken.
Om de Steenweg, Boscotondo en het nieuwe Speelhuis beter bij de rest van het centrum te betrekken wordt de Kanaaldijk
Noord-West een autoluwe, of liever nog autovrije boulevard. Onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is zonder grote
verkeersproblemen te veroorzaken.
Betaald parkeren wordt pas ingevoerd als er sprake is van langdurige overlast en er instemming is van de buurt.
Helmond moet ook digitaal goed bereikbaar zijn. Om dat mogelijk te maken, willen we glasvezel in heel de stad.

SPORT EN SPELEN

SPORT EN SPELEN
Sporten is een belangrijke activiteit. Het verbindt mensen met elkaar. Het houdt je fit, voorkomt overgewicht en is goed voor
de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten, zowel jong als oud! Dit stimuleren we
door kinderen via scholen kennis te laten maken met sport en bewegen (stichting JIBB: Jongeren In Beweging Brengen), met
speciale sportvoorzieningen voor ouderen (beweegtuin Leonardus, beweegroute Havenpark) en met regelingen voor mensen
met een laag inkomen (stichting Leergeld).
De gemeente runt zelf geen sportclubs. Wij scheppen de voorwaarden, zoals zorgen voor voldoende en geschikte sportaccommodaties en sportvelden. Er vindt regelmatig overleg plaats met alle sportclubs en verenigingen om zo de behoeften die
er leven te bespreken en eventueel aanpassingen te doen.
Bij cultuur gaat het om ontspanning en creativiteit, maar ook om vernieuwing. Cultuur kan prikkelen, tot nadenken stemmen en ontroeren. Je kunt naar een concert gaan of het museum bezoeken, maar je kunt ook zelf actief zijn, als amateur of als
professional. Twintig procent van de Helmondse volwassenen is actief in de amateurkunst met een creatieve hobby. Helmond
heeft diverse subsidieregelingen op het gebied van cultuur. We willen met de beperkte middelen die er zijn de betrokkenheid
bij cultuur zo maximaal mogelijk maken en stimuleren. Cultuur is voor iedereen!
Het Speelhuis, de Cacaofabriek en Het Kunstkwartier zijn belangrijke culturele instellingen, en dragen bij aan vermaak en
ontspanning voor alle Helmonders. Voorstellingen en andere activiteiten dienen daarom voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk te zijn. Daarvoor kunnen ze rekenen op structurele financiële ondersteuning van de gemeente.
Er wordt al jaren gezocht naar nieuwe huisvesting voor de draaiorgels. De huidige locatie van de Gaviolizaal gaat in 2018 tegen
de vlakte voor woningbouw. Onderdak vinden voor de draaiorgels is niet eenvoudig, want deze moet voldoen aan allerlei
voorwaarden. Er loopt nu een onderzoek of de leegstaande Graveerderij bij de Vlisco geschikt is. In het onderzoek wordt
meegenomen of ook het Edah Museum en het Vlisco Museum daar ondergebracht kunnen worden.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•

•

•

Voor sportpark De Braak zijn grootse plannen op de agenda gezet. De komst van het Knippenbergcollege, aanpak van
de sportvelden, een nieuw stadion voor Helmond Sport en nieuwe kantines voor de amateurclubs, te realiseren in het
nieuwe stadion. Ook voor de omliggende wijken betekenen de plannen een opwaardering: meer mogelijkheden om te
bewegen en te sporten, en het sportpark wordt een ontmoetingsplaats voor de buurt. Zo draagt deze ontwikkeling bij aan
de sociale samenhang. Zwakke schakel is Helmond Sport: zal het de club lukken om haar financiën rond te krijgen?
In het Helmondse amateurvoetbal is een overschot aan velden. Hierover zijn gemeente en voetbalclubs het eens. Het is
helaas niet gelukt 100% eensgezindheid te krijgen over de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. Afgelopen
periode is na jaren van discussie wel de knoop doorgehakt: besloten is om het sportpark van HVV aan de Heeklaan en het
sportpark van RKPVV in de Warande af te stoten. De kwestie kan een staartje krijgen, afhankelijk van hoe de clubs zich
opstellen. HVV heeft het sportpark in eigendom en RKPVV heeft het in erfpacht. We blijven deze ontwikkelingen volgen.
De bibliotheek is een belangrijke culturele instelling. Op initiatief van de SP kunnen Helmonders met een laag inkomen
een gratis bibliotheekpas aanvragen in de strijd tegen de laaggeletterdheid.

WAT WE GAAN DOEN

•

•
•

Helmond krijgt de komende periode een nieuw zwembad. Er zijn drie locaties in beeld. Sportpark de Braak, Suytkade en
de huidige locatie aan de keizerin Marialaan. Voor ons is de locatie geen groot strijdpunt. Voor ons is het belangrijkste dat
het zwembad er komt, en dat het toegankelijk blijft voor de diverse verenigingen die er nu gebruik van maken. Plan is dat
een particuliere marktpartij eigenaar en exploitant wordt van het nieuwe zwembad. Als het niet lukt om zo’n marktpartij
te vinden, moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen en zelf het zwembad realiseren en exploiteren. Een
zwembad is immers een belangrijke basisvoorziening.
We steunen de plannen voor sportpark De Braak. We zien erop toe dat de plannen serieus betekenis krijgen voor de
omliggende buurten. Ook zien we erop toe dat er geen gemeenschapsgeld naar betaald voetbal gaat.
We juichen de komst van nieuwe (kleinschalige) evenementen toe. Zij moeten een kans krijgen zich te bewijzen naast de
al bestaande evenementen.
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DE TOEKOMST
Regeren is vooruitkijken. Een veelgehoorde uitspraak, maar daarom niet minder waar. Meer dan ooit wordt duidelijk
dat we voor grote uitdagingen komen te staan: op het gebied van klimaat, het milieu en onze manier van leven. We kunnen niet afwachten wat de toekomst ons gaat brengen. We moeten nu juist investeren in die toekomst, en maatregelen
nemen die zorgen dat we onze aarde met een gerust hart door kunnen geven aan onze jeugd. Want hoe je het ook wendt
of keert, zij zijn onze toekomst van morgen!
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DE JEUGD, DE TOEKOMST
Met de meeste Helmondse jongeren gaat het gelukkig goed. Jaarlijks wordt ongeveer 2.000 keer een beroep gedaan op jeugdhulp. Daarnaast maken zo’n 1.150 kinderen, jongeren of hun ouders gebruik van opvoedondersteuning (centrum voor jeugd
en gezin). Als het mis gaat met een jongere of een gezin dan dient snel gehandeld te worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat
de signalen binnenkomen. Hulpverleningsinstanties werken daarbij nauw samen met gemeente, politie, huisartsen en scholen. De eindverantwoordelijkheid wordt bij één persoon of instantie gelegd. Zo wordt voorkomen dat langs elkaar heen wordt
gewerkt, of dat naar elkaar wordt gewezen.
Zware vormen van jeugdzorg kunnen erg kostbaar zijn. De gemeente moet die rekening betalen. Het is begrijpelijk dat daar
kritisch naar gekeken wordt. Maar het kan niet zo zijn dat de gemeente op de stoel gaat zitten van de deskundigen (huisarts,
psycholoog, hulpverlener) die de jongeren verwijzen. De jongeren krijgen de hulp en de voorziening die nodig worden geacht.
Volgens de geboorteprognoses zal het aantal leerlingen in onze stad op basisscholen en het voortgezet onderwijs dalen van
15.000 nu naar 12.600 in 2030. De daling zal het grootst zijn in Mierlo-Hout, Rijpelberg en Brouwhuis. Samen met de schoolbesturen is de kwestie aan de orde gesteld in het zogenoemde integraal huisvestingsplan onderwijs. Hoe we in de toekomst
omgaan met leegstand (slopen of voor andere doeleinden gebruiken) zal in goed onderling overleg uitgewerkt moeten worden.
Naast onderwijs en sport is het belangrijk dat er voor jongeren genoeg andere dingen te doen zijn in de stad. Voor de allerjongsten zijn er speeltoestellen in hun buurt, de oudere jeugd kan terecht op trapveldjes en skatebanen. We steunen en
stimuleren evenementen en andere activiteiten gericht op onze jeugd. Jongeren moeten veilig en prettig uit kunnen gaan.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•
•
•

•

In Helmond hebben 15 scholen (13 basisscholen en 2 MBO-instellingen) het vignet ‘gezonde scholen’ gekregen. Dit wil
zeggen dat op die scholen effectief aandacht wordt besteed aan gezondheid.
Om jongeren meer in beweging te krijgen kent Helmond de stichting JIBB (Jongeren In Beweging Brengen). Deze stichting
organiseert tal van activiteiten in de stad en op scholen. Zij kunnen daarbij altijd rekenen op steun van de gemeente.
In 2017 is er voor het eerst een jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Het doel van deze 35-koppige raad is om de jeugd iets bij
te brengen over de politiek en het besturen van een stad. Aan de andere kant kan het stadsbestuur iets opsteken over wat
er leeft onder onze jeugd.
Ook kent Helmond sinds 2017 de jeugdlintjes. Deze kunnen worden uitgereikt aan kinderen tussen de 6 en 18 jaar, voor
het leveren van een bijzondere prestatie voor onze stad of inwoners.

WAT WE GAAN DOEN

•
•
•

•

In de jeugdzorg accepteren wij geen wachtlijsten. De benodigde hulp moet te allen tijde geboden kunnen worden. De
inkoop van specialistische zorg moet daarom goed aansluiten bij de bestaande vraag.
Verwijzingen en indicaties van deskundigen in de jeugdzorg worden niet door de gemeente geblokkeerd. We vertrouwen
op het professionele oordeel en leveren de zorg aan onze jongeren die zij nodig achten.
We gaan door met de inzet van gezinscoaches. Zij kennen de mensen en de buurt waarin deze wonen. Ze zijn er niet
alleen voor een kind of een jongere, maar het hele gezin. Door snel aan problemen te werken wordt duurdere zorg
voorkomen en worden mensen beter geholpen.
We dringen schooluitval verder terug, zodat meer jongeren een goede opleiding kunnen gaan volgen en betere kansen
maken op een baan.
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GROENER, SCHONER, DUURZAMER
De opwarming van de aarde brengt klimaatverandering met zich mee. Dit gaat niet zonder gevolgen: klimaatverandering is
een ernstig en urgent probleem dat nationaal en internationaal aangepakt moet worden. Maar ook lokaal kunnen wij ons
steentje bijdragen! Om dit waar te maken is draagvlak nodig bij de bevolking. Maatregelen moeten kunnen rekenen op begrip.
Groene en sociale politiek dienen hand in hand te gaan.
Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat de activiteiten in onze stad geen negatieve invloed mogen hebben
op het klimaat. Dus zo min mogelijk en liefst helemaal geen uitstoot meer van broeikasgassen, zoals CO². Daarom moet energie duurzaam worden: afkomstig uit schone bronnen zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte en dergelijke.
Klimaatverandering heeft gevolgen voor het weer. Dat uit zich in extremere weersomstandigheden, hetere zomers en meer
wateroverlast. Helmond speelt daar al op in: klimaatadaptatie wordt dat met een duur woord genoemd. Met het planten van
tweeduizend extra bomen, het vergroenen van het stadshart en het aanleggen van groene daken bij onze inwoners en bedrijven zorgen we dat de stad koel blijft, en meer water op kan vangen.
Groen en natuur in de directe omgeving zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dat moeten we koesteren. Denk aan onder meer
Warande, Hortensiapark, Bundertjes, Goorloopzone, Ecozone Brandevoort en Landschapspark Kloostereind. Maar ook in
onze ‘aangeharkte leefwereld’ is groen nodig. Daarom moet natuur in wijken, buurten en straten de ruimte krijgen, in parkjes
en plantsoenen. Dit hoeft niet altijd keurig strak aangelegd te zijn. Wilde planten en zogenaamd onkruid kunnen sommigen
misschien een doorn in het oog zijn, maar voor insecten en vogels zijn deze van levensbelang.
Bomen dragen bij aan de leefbaarheid. Hiervoor moeten ze wel duurzaam aangeplant worden. Hiermee komen ze beter tot
groei, en veroorzaken ze geen problemen zoals wortelopdruk, met de nodige overlast als gevolg.
Het BZOB-bos kan nodig zijn als bedrijventerrein voor specifieke bedrijven met een bepaalde omvang. Althans, een deel van
dit bos. Regionaal zijn hier ook afspraken over gemaakt. Wat ons betreft is dit enkel bespreekbaar indien zowel de natuur als
de leefbaarheid er fors op vooruit gaan. Dus door meer natuur te compenseren dan er verdwijnt, en dit zo dicht mogelijk bij
het bos te doen. Dit moet samen met omwonenden en andere direct betrokkenen uitgewerkt worden, zodat het kan rekenen
op draagvlak in de stad en de aanliggende wijk Brouwhuis.
Helmond heeft een uitgekiend systeem van gescheiden inzameling van afval. Dat handhaven we. Wel is er discussie over de
inzameling van plastic. Vooraf scheiden of achteraf scheiden, wat is het beste? In de komende periode moeten we deze knoop
doorhakken. Het allerbeste is om het probleem bij de bron aan te pakken. Zo min mogelijk plastic verpakkingsmateriaal produceren, dan hoeven we het ook niet weg te gooien.
Hoewel we binnen onze gemeentegrenzen amper bio-industrie hebben, is deze wel te vinden in de directe omgeving. We zijn
tegen megastallen. In het belang van de luchtkwaliteit moet de uitstoot van stikstof, fijnstof en ammoniak verder worden
teruggedrongen. Naast technische maatregelen is vermindering van het aantal dieren nodig.
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•

•

•

•
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Met een speciale driedaagse conferentie is de Versnellingsagenda Duurzaamheid tot stand gekomen, vanuit het besef dat
de hele stad betrokken moest worden. Onder de noemer ‘alle lichten op groen!’ heeft Helmond van duurzaamheid een
permanent thema gemaakt. Bedrijven, corporaties, scholen en individuen worden uitgenodigd om voortdurend mee te
denken en met voorstellen te komen.
Geothermie is één van de projecten van die agenda: aardwarmte gebruiken als duurzame energiebron. Onderzocht wordt
of aardwarmte mogelijkheden biedt voor de stadsverwarming, waar Rijpelberg en een deel van Brouwhuis en HelmondOost op zijn aangesloten.
Een ander project is ‘nul op de meter’. Een energieneutrale woning levert net zoveel energie op als het gebruikt.
Duurzaam bouwen geldt al voor nieuwbouw, maar ook de bestaande woningen gaan we aanpakken, in goed overleg met
de corporaties en andere pandeigenaren.
In 2017 is de intentieovereenkomst ‘Helmond aardgasvrij’ afgesloten. Vanaf 2018 wordt alle nieuwbouw aangelegd zonder
aardgas en tot 2021 worden voor alle wijken warmteplannen gemaakt, opdat deze in de toekomst ook afgekoppeld worden
van het aardgasnet.

GROENER, SCHONER, DUURZAMER

•

•

•

Initiatieven in het groen, afkomstig van onze inwoners, hebben we omarmt. Zoals bijvoorbeeld het Landschapspark
Kloostereind: veel van de ideeën voor dit park hebben we mee mogelijk gemaakt. Ook op kleinere schaal hebben we
buurtbewoners betrokken bij de herinrichting van het groen.
Om de stankoverlast op Brouwhuis aan te pakken, afkomstig van bedrijven op het naastgelegen industrieterrein (BZOB),
zijn diverse maatregelen genomen. Er is een speciaal geurbeleid vastgesteld. Er geldt voortaan een plafond: bij uitbreiding
van bestaande bedrijven of komst van nieuwe bedrijven mag er geen geur meer bijkomen. Ook zijn er andere maatregelen
genomen, waaronder hogere schoorstenen.
Geiten zijn de belangrijkste bron van Q-koorts. Om de komst van een geitenhouderij op grondgebied van Gemert-Bakel
(vlakbij Dierdonk) tegen te gaan, heeft Helmond zich intensief met de discussie bemoeid. We hebben een duidelijk
‘ongewenst’ uitgesproken.

WAT WE GAAN DOEN

•
•

•
•
•

•
•

•

We gaan de stad ont-tegelen. In de openbare ruimte, maar ook bij bedrijven en inwoners in de voortuin. Hierdoor kan
regenwater beter afgevoerd worden en houden we makkelijker droge voeten.
Binnen de stadsgrenzen wordt 45 hectare toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant (NNB), conform het zogenaamde
B5-bod aan de provincie. Dit zal met name plaats gaan vinden in de Bundertjes, Varenschut, Groot Goor en de kanaalzone
door de stad (Zuidwillemsvaart en Stads- Aa).
De steekwoorden voor Berkendonk (Groene Peelvallei) zijn ruimte, rust, natuur en (lichte) recreatie. Dat houden we zo.
Zwemmen op Berkendonk blijft gratis.
Geuroverlast van onze bedrijventerreinen blijft onze constante aandacht houden. Het streven is nul overlast, ook als er
sprake is van eventuele uitbreiding van bedrijventerreinen.
Onderzocht wordt of de realisatie van windmolens in onze stad een haalbare kaart is. Denk daarbij niet aan enorme
exemplaren zoals die te vinden zijn in landelijke gebieden. De techniek ontwikkelt zich snel en ook kleinere exemplaren
dragen bij aan een beter klimaat.
Op een grotere schaal worden zonnepanelen aangebracht in de stad. Met het project Zonnig Helmond willen Helmondse
ondernemers zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatsen. Deze aanpak verdient veel meer navolging.
Nieuwbouw wordt vanaf 2020 energieneutraal gerealiseerd. Voor de bestaande woningen is het streven dat ze gaan
voldoen aan energielabel B. In overleg met de corporaties willen we daar een schepje bovenop doen. Wetgeving rond de
energie prestatievergoeding (EPV) maakt dit ook mogelijk.
We blijven de ontwikkelingen rond de bio-industrie in onze omgeving kritisch volgen. Luchtverontreiniging en mogelijke
gezondheidseffecten stoppen niet bij de gemeentegrens.

23

MAG IK DE REKENING?

MAG IK DE REKENING?
Waar haalt de gemeente het geld vandaan? Het meeste geld komt van het Rijk. Een kleiner deel kunnen gemeenten innen van
de inwoners en bedrijven. Er zijn drie lokale belastingen. De onroerende zaakbelasting (OZB) en de riool- en afvalstoffenheffing. Deze belastingen houden weinig rekening met de draagkracht. Inwoners met een minimuminkomen kunnen hiervoor
daarom kwijtschelding aanvragen.
Omdat de gemeente voor het geld erg afhankelijk is van het Rijk, zijn we ook afhankelijk van de landelijke bezuinigingsperikelen. Een goed voorbeeld is de gang van zaken rond de huishoudelijke ondersteuning. Onze inzet is om het onder lastige
omstandigheden toch zo sociaal mogelijk te houden!
WAT WE GEDAAN HEBBEN

•
•
•

De lokale belastingen zijn samen opgeteld in de afgelopen periode niet gestegen, behalve met de jaarlijkse
inflatiecorrectie.
Ook bestuurders moeten zuinig en transparant met geld omgaan. De declaraties van burgemeester en wethouders worden
daarom ieder kwartaal openbaar gemaakt op de website van de gemeente.
In de afgelopen periode was de begroting ieder jaar sluitend.

WAT WE GAAN DOEN

•

•
•
•
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Ook in de komende periode willen we liever niet de lokale belastingen verhogen. Maar we willen ook geen loze
belofte doen. Als we voor het dilemma komen: óf snijden in een belangrijke voorziening, óf de OZB verhogen, kan het
gerechtvaardigd zijn om voor het laatste te kiezen. Iedereen draagt dan een beetje bij, om zo te voorkomen dat een
bepaalde groep gedupeerd wordt. Dit dient wel zorgvuldig bekeken en afgewogen te worden.
We zorgen dat de begroting meerjarig sluitend blijft.
We houden een gezonde financiële buffer om tegenvallers in het sociaal domein (WMO, jeugdzorg, arbeidsparticipatie) op
te kunnen vangen.
De Rekenkamer wordt onafhankelijk ingericht. Raadsleden, die betrokken zijn bij de totstandkoming van beleid, nemen
hierin geen plaats meer.

VOOR ELKAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA SP HELMOND 2018 - 2022

25

HELMOND.SP.NL

