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SP voor het eerst

in stadsbestuur
Voor het eerst zit de SP in het stadsbestuur van Helmond. Samen met CDA,
VVD, Helmond Aktief en GroenLinks. Hieronder lopen we enkele belangrijke
onderwerpen langs uit het akkoord dat de partijen hebben afgesproken.

Zorg
De regering heeft zware
bezuinigingen in petto, voor
de thuiszorg maar ook voor
de jeugdzorg. In het
verleden hanteerde de
gemeente de regel 'wij
geven niet meer uit dan we
van het Rijk ontvangen'.
Gevolg van deze regel was
dat de bezuiniging direct op
de kliënt werd afgewenteld
omdat de gemeente geen
geld bijpaste. Dat is in het
nieuwe akkoord anders
geregeld. Er wordt nu geld
achter de hand gehouden
om de ergste bezuinigings-
klappen op te vangen.

De Ruit
Al jaren speelt de discussie
over de ontsluiting van
Eindhoven en Helmond,
beter bekend als ‘de Ruit’.

De Ruit bestaat uit een
nieuwe oost-westverbinding
langs het Wilhelminakanaal,
en uit twee delen van de
N279, Veghel-Laarbeek
(N279 midden) en
Laarbeek-Ommel (N279
zuid) die verbreed zouden
moeten worden. Aanleg
hiervan zou goed zijn voor
de bereikbaarheid en dus
de werkgelegenheid en
bedrijvigheid. Daar staat
tegenover dat de aanleg
hiervan dwars door
natuurgebieden gaat, en
vlak langs dichtbevolkte
wijken. Er leven daarom veel
bezwaren, en terecht.
Per saldo is nooit
overtuigend aangetoond dat
de Ruit, als echt álle
plussen en minnen gewikt
en gewogen worden, de
situatie serieus verbeterd.
Het zou zelfs wel eens
kunnen leiden tot meer
problemen omdat méér
asfalt méér autoverkeer
aantrekt. In het
coalitieakkoord is nu de
knoop doorgehakt: wat
Helmond betret is er een
streep door de Ruit gezet.

Centrumplan
Vijftien jaar geleden huurde

de gemeente een
adviesbureau in. Opdracht:
ontwerp een nieuw plan voor
het stadscentrum. Dat kwam
er ook. Het plan voorzag in
een forse uitbreiding van het
winkelaanbod en andere
voorzieningen. Albert Heijn
aan de Torenstraat zou
verplaatst worden en
woonbuurt de Waart zou
gesloopt moeten worden.
Maar het bleef een papieren
plan. Er ligt nu een lege
vlakte in het centrum, maar
de invulling bleef uit. In het

nieuwe akkoord wordt met
een frisse blik gekeken naar
het centrum. De plannen
worden een stuk
afgeschaald, Albert Heijn
wordt niet verplaatst en
woonbuurt de Waart wordt
niet gesloopt.

BZOB-bos
Blijft het BZOB-bos
behouden? Of wordt het
industrieterrein? Veel
mensen maken zich daar
zorgen over, vooral op
Brouwhuis. Logisch, de

Ledenvergadering stemt

in met coalitieakkoord

Bij de bespreking pas-
seerde een scala aan
onderwerpen de revue.
De landelijke bezuini-
gingen, het centrumplan,
Berkendonk, integriteit,
armoedebeleid; het kwam
allemaal aan bod.
SP-onderhandelaars Erik
de Vries en Nathalie van
der Zanden gaven een
uitgebreide toelichting.
De Vries: “Het akkoord is
geen bijbel met stand-
punten, maar een pro-
gramma op hoofdlijnen.
En natuurlijk hebben we

Woensdag 23 april - De ledenvergadering van
de SP stemt in met het coalitieakkoord van SP,
CDA, VVD, Helmond Aktief en GroenLinks.

niet op alle punten onze
zin gekregen. Onderhan-
delen is geven en nemen,
het is een compromis
tussen vijf partijen.” Ham-
vraag: is het een voor de
SP verdedigbaar compro-
mis? Ja, vonden de leden
unaniem. Er waren geen
tegenstemmen.
De ledenvergadering
sprak verder het
vertrouwen uit in Erik de
Vries en Nathalie van der
Zanden. Zij worden de SP-
wethouders in het nieuwe
gemeentebestuur.

De SP is al heel lang in
Helmond actief. De
afdeling werd opgericht
begin jaren zeventig. In
1990 deed de partij haar
intrede in de gemeente-
raad. Nu is de SP de
grootste van de stad en
levert twee wethouders.
Een belangrijke stap is
gezet. Een nieuw
hoofdstuk komt eraan.



SPREEKUUR

De SP Hulp- en Informatie-
dienst houdt twee keer per

week een spreekuur.
U kunt daar terecht voor

allerlei juridische problemen,
maar ook andere zaken, als

gezondheidszorg, milieu, enz.

Molenstraat 95, Helmond.
Woensdagavond

van 19.00u tot 20.00u
Maandagmiddag
alleen op afspraak

Tel. 0492 - 54 14 81

Brouwhuizenaren hebben er het
meest mee te maken.
In het coalitieakkoord is afgesproken
dat het BZOB-bos pas in beeld kan
komen voor industrieterrein nadat
éérst andere Helmondse lokaties
(leegstand!) bekeken zijn. Als het al
zover komt, dan kan hooguit 20 ha
van het gebied ontwikkeld worden.
Plus de natuur moet gecompenseert
worden direct ten zuiden van
Brouwhuis of eventueel bij de
Berkendonkse plas. Daarnaast is
afgesproken dat een deel van de
zuidpunt van Varenschut wordt
gehandhaafd als natuurgebied en
dus niet ontwikkeld als
bedrijventerrein.

Armoedebeleid
De passage in het coalitieakkoord
over het armoedebeleid citeren we in
zijn geheel:
"Er komt een beleidsnota voor het
armoedebeleid. Daarin evalueren wij
de huidige maatregelen. Met
aandacht voor kinderen - zij moeten
ondanks lage inkomens wel mee
kunnen blijven doen in de
samenleving  - en eerdere
signalering en preventie van
schulden. Ons armoedebeleid is
gericht op participatie in de

samenleving. Het gaat erom dat
mensen uiteindelijk uit hun slechte
financiële situatie komen; dat vraagt
uiteraard ook van henzelf een
inspanningsverplichting.
Wij trekken jaarlijks • 1 miljoen uit
voor intensivering van het
armoedebeleid. Dat wordt gedekt uit
een half miljoen euro verhoging van
bezuinigingen (zie paragraaf 7) en uit
extra middelen die het rijk ter
beschikking stelt voor
armoedebeleid.
Daarbij komen de volgende
maatregelen als eerste aan de orde:
- De inkomensgrens tot waar iemand
in aanmerking komt voor individuele
bijzondere bijstand, voor de
maaltijdregeling, voor de Collectieve
Aanvullende Verzekering en voor de
participatieregeling voor
schoolgaande kinderen gaat
omhoog van 110% naar 120% van
de bijstandsnorm.
- De grens voor het moeten betalen
van een eigen bijdrage in de Wmo
gaat omhoog van 110% naar 120%
van het verzamelinkomen op het
sociaal minimum.
De subsidie aan Super Sociaal en
Let’s Ruilwinkel wordt in onze
collegeperiode in stand gehouden;
dat betekent dat tot en met 2018 de

subsidie wordt voortgezet (in 2018 ten laste
van incidentele middelen)."

Berkendonk
Het volgende staat over Berkendonk in het
akkoord: "Nu duidelijk is geworden dat er
bij de plas Berkendonk geen
voetbalstadion komt, willen wij opnieuw
kijken naar de ideale invulling van dit
gebied. Vertrekpunten zijn rust en natuur, in
combinatie met kleinschalige recreatie op
Helmonds grondgebied. De plas blijft
deels gratis toegankelijk. Commerciële
initiatieven die binnen dit kader passen
zullen wij welwillend bezien."

Urgentie
Van de Helmondse corporaties hanteert
alleen Volksbelang urgentie als criterium
bij de woningtoewijzing. De andere
corporaties, die samenwerken met het
toewijzingssysteem Wooniezie, doen dat
niet. In de praktijk doen zich echter zeer
schrijnende situaties voor. Om daar een
oplossing voor te bieden is afgesproken
om in samenwerking met de corporaties
urgentie weer terug in te voeren.

In de raadsvergadering van dinsdag 6 mei werd het college
officieel geïnstalleerd. Zes wethouders werden benoemd.

Voor de SP worden Erik de Vries
en Nathalie van der Zanden
wethouder. Het CDA levert ook
twee wethouders: Frans Stienen
en Margreet de Leeuw. Voor de
VVD wordt Yvonne van Mierlo
wethouder en voor GroenLinks
Paul Smeulders.
Helmond Aktief maakt ook deel uit
van de coalitie, maar levert geen
wethouder. Paul Smeulders (26
jaar) is de jongste wethouder ooit
in Helmond.
Met zes wethouders bestaat het
college uit één wethouder meer
dan in de vorige raadsperiode.
Om de kostenstijging te beperken

vullen zij samen 5,2 fte in.
Nieuw is dat er extra aandacht is
voor de wethouders inzake
integriteit.
Omdat vijf wethouders
doorschuiven, ontstonden er vijf
vacatures in de raad. Deze worden
opgevuld door Lonneke Maráczi en
Hans Verbakel (beide SP), Saskia
Peters-Hegeman (CDA) en Serge
vd Brug (VVD). De vijfde vacature
blijft open omdat nog niet duidelijk
is of Pieter Vervoort (CDA)
terugkeert in de raad. Een rol
speelt het faillissement van zijn
bedrijf. Vervoort heeft 28 dagen de
tijd om te beslissen.

Zes wethouders benoemd


