
Voorzitter! We zijn op de helft van deze bestuursperiode. Wethouder de Vries gaf door middel van de tussenbalans een mooi overzicht van wat er al bereikt is en wat we nog gaan doen. Wat zijn voor ons opvallende punten, wat moet er scherper op het netvlies komen en waar zijn we trots op?  Voorzitter! Tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar gaven wij al aan dat we op de goede weg zijn als we het hebben over “bestuurscultuur”. Sindsdien is dit alleen maar positief versterkt. Kijk naar de stadsdialogen over de vluchtelingen die onlangs  zijn geweest en nog zullen volgen. Kijk naar het proces over het nieuwe centrumperspectief. Begonnen met stadsgesprekken, daarna interviews in het centrum, individuele gesprekken met alle politieke partijen en gesproken met direct betrokkenen zoals ondernemers en instellingen. Op deze manier zijn er een tal van ideeën verzameld en is er een grote betrokkenheid getoond. “Besturen in verbinding met de stad zo dicht mogelijk bij de mensen”. In plaats van een bestuur op afstand.... hebben we nu wethouders die spreekuur houden en een college dat maandelijks de wijken intrekt. Wij zijn blij met deze nieuwe bestuursstijl waarbij beleid van onder af tot stand komt. Dit is de bestuurscultuur die wij als SP nastreven!  Zo is ook de nota “Meer voor wie minder heeft” een goed voorbeeld van hoe beleid van onder af tot stand kan komen. Armoede is een onderwerp dat de SP aan het hart gaat. Armoede heeft een grote impact op het dagelijks leven en functioneren van mensen. Maar hoe groot en wat precies die impact is dat kunnen alleen de mensen die het betreft ons vertellen. We zijn trots op deze nota waarbij de aandacht vooral uitgaat naar preventie en het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid. We hebben ruim 1 miljoen euro aan extra middelen uitgetrokken voor armoedebestrijding. Onder andere is de inkomensgrens ondertussen opgehoogd naar 120% van het sociaal minimum zodat meer mensen, óók werkende mensen, een beroep kunnen doen op de regelingen, is er extra inzet op armoedepreventie, een versoepeling van de toegangscriteria voor schuldhulpdienstverlening en last but not least de invoering van een eenmalige inkomenstoets.  Voorzitter! Armoede in Nederland neemt toe en het kan iedereen overkomen. Daarvan zijn steeds meer mensen zich bewust. Het leeft in de samenleving. Mensen trekken zich het lot van anderen aan en er ontstaan hierdoor steeds meer goede, laagdrempelige initiatieven en projecten. Waarvan in Helmond de particuliere voedselbank “Hart van Minima”en “de Soepbus” prachtige voorbeelden zijn. Met een mooie beleidsnota alleen zijn we er niet. Armoede moeten we blijven aanpakken en dat doen we samen met de mensen uit onze stad.  De toename van armoede heeft natuurlijk ook alles te maken met de toenemende werkloosheid. De laatste cijfers van april lieten zien dat in Helmond 6,4% van de 



beroepsbevolking een ww-uitkering ontvangt. Dit is tevens het hoogste percentage van Zuidoost Brabant. Van Helmond Stagestad naar Helmond Banenstad kunnen we alleen maar toejuichen. Ook al beseffen we ons goed dat de banen niet voor het oprapen liggen. Dat merken we duidelijk ook bij de uitvoering van de Participatiewet. De wet blijkt in de praktijk toch heel anders uit te pakken. Het doelgroepenregister is te streng, garantiebanen gaan ten koste van de kansen op een baan voor werknemers met een lichte beperking.  Er zijn door Staatssecretaris Klijnsma wel weer aanpassingen aangekondigd voor de Participatiewet en de Wet banenafspraak maar ook dat blijft pleisters plakken. In juli 2015 is onze motie Pilot stimulerende bijstand samen met GL, VVD, D66 en PvdA aangenomen. Bij de begroting van 2016 is deze aangevuld met een motie van Lokaal Sterk. Beide moties vragen om een pilot verruimde regelgeving binnen de Participatiewet. Wethouder van Bree heeft aangegeven om dit in samenspraak met de werkgevers op te pakken en samen met hen een lobby richting Den Haag in gang te zetten. Kan de wethouder ons vertellen hoe het hiermee staat? Wij zijn ons er van bewust dat de vorming van het Werkbedrijf Atlant, net zoals de ander 2 decentralisaties, nog volop in de transformatie zit. Het is een gigantisch en moeilijk te overzien geheel. Waarbij voor ons als SP een aantal zaken erg belangrijk zijn zoals maatwerk, perspectief, werk moet lonen en verdringing. De verdere ontwikkeling van het Werkbedrijf Atlant blijven wij dan ook kritisch volgen en bij de uitvoering van de Participatiewet zullen wij blijven pleiten voor de menselijke maat.  Voorzitter! Vorige week zijn we bijgepraat over de ontwikkelingen in het Stadslab en Stadsleerbedrijf. Ook hierbij hebben we de eerder genoemde betrokkenheid uit de stad ervaren. Bij het Stadslab zijn er vanaf de start in januari volop ideeën binnengekomen waarvan er ondertussen al enkele in uitvoering zijn. De proeffase zit erop en het echte werk is begonnen. Het Stadslab zal meer zichtbaar gaan worden in de wijken en buurten. Waarbij er op allerlei gebieden innovatieve ideeën ingediend kunnen worden. Niet alleen op het gebied van het sociaal domein maar ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of wonen. Zo zal het Stadslab een brede, grote broedplaats worden waarvan alle inwoners deel uit kunnen maken. Als indiener maar ook als laborant.   Wij zijn trots op de totstandkoming van het Stadsleerbedrijf. Het is een vernieuwend project waar de laatste maanden met volle overgave erg hard aan gewerkt is. In het Stadsleerbedrijf kan de door ons zo wenselijke menselijke maat toegepast worden. Maatwerk waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden, talenten en behoefte van uitkeringsgerechtigden. Het Stadsleerbedrijf moet mensen een kans bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen met als doel om het perspectief te vergroten.  Eerder heeft wethouder van der Zanden toegezegd dat de invulling van de zojuist genoemde aangenomen motie “Stimulerende bijstand” een plek zou vinden bij de 



inrichting van het Stadsleerbedrijf. Kan de wethouder ons vertellen hoe deze invulling van de motie er nu concreet uit komt te zien en wanneer deze pilot van start kan gaan?  Voorzitter! Voor de SP is het duidelijk dat dit college zich terdege bewust is van het feit dat we met het realiseren van de transitie in het sociaal domein nog maar aan het begin staan van de daadwerkelijke transformatie. De gigantische bedragen van het overschot dat gerealiseerd is op de begroting van het sociaal domein heeft terecht veel vragen opgewekt. Vragen die inmiddels voor een deel beantwoord zijn maar die ook om een grondige analyse vragen om de nodige actie te kunnen nemen. Het geld voor het sociaal domein is geoormerkt en het overschot zal dan dan ook hiervoor beschikbaar blijven. De beweging in het sociaal domein is een langdurig proces en het zou naïef zijn om dit te ontkennen. Zoals wij al eerder hebben aangegeven staan wij achter de oorspronkelijke gedachte van de transities maar hebben wij ook onze zorgen geuit over de hiermee gepaarde snelheid en bezuinigingen. In de praktijk lopen wij dan ook tegen de hieruit voortvloeiende problemen aan. Daarom zijn wij erg blij met de transformatieagenda en de onlangs getekende samenwerkingsovereenkomst Transformatie-teams.   Een van de problemen waar we steeds vaker mee te maken hebben is de toename van personen met verward gedrag in onze samenleving. De opvang van verwarde mensen is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente en vanaf augustus 2016 moet elke gemeente een sluitende aanpak kunnen garanderen. Kan de wethouder aangeven wanneer wij dit plan van aanpak voor Helmond kunnen verwachten.  Voorzitter! Voor de SP heeft deze problematiek hoge prioriteit en daarom dienen wij nu de volgende motie in.  (zie onderaan)  Voorzitter! De SP is blij dat na de aanpak van de andere delen van Binnenstad Oost ook de Leonardusbuurt de aanpak krijgt die het verdient. Een wijk met veel sociale problemen en veel verouderde woningen waarin nu de woningbouwvereninging, gemeente en de LEV groep samen de handen ineen slaan om zowel fysiek als sociaal de wijk vooruit te helpen. Onder andere het Vliegertapijt en het project“Achter de voordeur” zijn goede voorbeelden van hoe de leefbaarheid in de buurt bevordert wordt.  Voorzitter! Tot slot wil ik nog even opmerken dat we ondanks de nog steeds financieel zware tijden voor de gemeente de begroting toch rond krijgen. Zonder nieuwe bezuinigingen en zonder de lasten voor de inwoners fors te verhogen.  Verder wil ik graag afsluiten met nog een algemene opmerking over de Voorjaarsnota. De nota toont voor ons aan dat het beleid op samenwerking, 



verbinding en integraliteit gestoeld is.  Dat is ook het beleid wat de SP voor ogen heeft. Waarbij de menselijke maat voorop staat en er niet vanuit systemen gewerkt wordt maar vanuit mensen. Met het ingezette beleid zijn hiervoor de eerste stappen genomen en wij zien de verdere uitwerking hiervan met vertrouwen tegemoet.  ------------------------------  Motie Toename aantal incidenten met verwarde personen 
 De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 2 juni 2016   Constaterende dat : – Minister Schippers afgelopen april in antwoord op gestelde Kamervragen vastgesteld heeft dat het aantal incidenten met verwarde personen de afgelopen vijf jaar met 65% is gestegen – Het aantal incidenten met verwarde personen ook in Helmond toeneemt  Overwegende dat: – De gemeente de regierol heeft bij de aanpak van verwarde personen  – Mensen met verward gedrag een gevaar voor de omgeving en zichzelf kunnen vormen – De veiligheid van onze inwoners zoveel mogelijk gerandeerd moet worden – De politie steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van de toename van verwarde personen in onze stad – De politie belast wordt met taken die bij een andere verantwoordelijke discipline horen te liggen – Door de gevolgen van de bezuinigingen op de GGZ meer mensen in hun eigen huis blijven wonen en afhankelijk zijn van ambulante zorg – Preventie en het in beeld krijgen van de kwestsbare groep in een vroeg stadium van groot belang is  Verzoekt het college: – Te onderzoeken hoe het Transformatie-team hierin een rol kan spelen – Te onderzoeken of de samenstelling van het Transformatie-team uitgebreid kan worden met de expertise van de GGZ  En gaat over tot de orde van de dag  Namens de volgende fracties:  


