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Inleiding

De economische crisis brengt veel onzekerheid. Het landelijke rechtse bezuinigingsbeleid biedt geen
oplossing. Integendeel, het verergert de crisis juist. Resultaat: nog meer onzekerheid. Veel mensen
maken zich dan ook grote zorgen.
Het bezuinigingsbeleid treft ook de gemeente. Hoe dat werkt? Heel eenvoudig: voor een deel draait
de landelijke overheid gewoon de geldkraan richting de gemeente dicht. Daarnaast worden allerlei
taken bij de gemeente over de schutting gekieperd zonder daarbij voldoende financiële middelen ter
beschikking te stellen.
Te vaak stelt de gemeente zich op als klakkeloos doorgeefluik van landelijke bezuinigingen. Denk aan
het sluiten van wijkhuizen en bibliotheekfilialen, de invoering van een eigen bijdrage voor
hulpmiddelen als een scootmobiel en de verschraling van de thuiszorg. Een beroep doen op thuiszorg
wordt steeds moeilijker. De buurvrouw en familie moeten maar extra bijspringen ook al lopen die al
op hun tenen. Alsof je er voor kiest om gehandicapt te zijn of afhankelijk te worden van anderen!
Wie zijn baan in de thuiszorg kwijtraakt en in de bijstand belandt maakt kans om voor die uitkering
hetzelfde werk te moeten doen. Het minimumloon vindt men ouderwets en is voor bepaalde
groepen werknemers feitelijk afgeschaft.
Lokaal hebben we het landelijk beleid niet in de hand. Maar we kunnen wel meer tegengas geven en
een stevig ander geluid laten horen. Helmond was niet verplicht om voorop te lopen toen het kabinet
een proef wilde doen met het afschaffen van het minimumloon voor groepen werknemers. Evenmin
hoefde Helmond voorop te lopen met het verschralen van de thuiszorg.
Als andere keuzes worden gemaakt dan kan het beter. Wij laten ons daarbij leiden door solidariteit,
de menselijke maat en vertrouwen. Daar past niet bij dat er bergen geld gaan naar een absurd
prestigieus centrum, een amusementshal die niemand wil en een vakantiepark waar geen vraag naar
is, terwijl dat geld hard nodig is voor andere zaken. Dit is ook niet realistisch: het komt allemaal niet
voor niets nauwelijks van de grond. Daarom is het tijd voor verandering. Tijd om de dingen in
Helmond anders te gaan doen.
We stoppen met kansloze projecten zoals het centrumplan dat ten koste gaat van de bestaande
voorzieningen in de stad.
We kijken meer naar de mensen en passen maatwerk toe. De menselijke maat moet weer
terugkomen in de zorg, bij re-integratie naar de werkvloer en bij hulpverleningsinstanties.
We stellen de wijken centraal en zorgen dat mensen in hun buurt alle nodige voorzieningen hebben.
Vandaar ook de titel van dit verkiezingsprogramma. De SP wil werk maken van deze verandering die
nodig is voor Helmond. Maar de titel is ook een uitnodiging. Mocht u in het verleden anders gestemd
hebben en u nu aangesproken voelen door dit programma, dan nodigen wij u van harte uit om ‘voor
de verandering’ op de SP te stemmen!

Erik de Vries

Hans Verbakel

Lijsttrekker

Afdelingsvoorzitter
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1. Veiligheid

Om je thuis te voelen moet je je veilig voelen. Daarom moet Helmond in veiligheid blijven investeren.
Dat doen we als gemeente niet alleen: we werken samen met politie, stadswacht,
hulpverleningsinstanties en natuurlijk onze inwoners. Zij kennen de wijk en zijn de oren en ogen van
de buurt. Net als de wijkagent die in elke wijk weet wat er speelt. In overleg met partners in het
veiligheidshuis (samenwerkingsverband tussen gemeenten, justitiële overheidsinstellingen en
maatschappelijke organisaties) worden zaken die aandacht vereisen regelmatig besproken. Er wordt
afgestemd wie waar voor verantwoordelijk is, zodat er niet langs elkaar gewerkt wordt.
Je veilig voelen betekent ook dat je kunt zijn wie je bent. Haat, discriminatie en het wegpesten van
mensen worden niet getolereerd. De gemeente werkt intensief samen met politie en
woningbouwverenigingen om signalen snel op te pakken en actie te ondernemen. Deze aanpak
wordt duidelijk onder de aandacht van inwoners gebracht.
Ter ondersteuning van de oren en ogen op straat kan cameratoezicht een efficiënt middel zijn. Niet
door enkel beelden op te nemen ‘voor het geval dat’, maar vooral door live met de beelden mee te
kijken. Zo kunnen politieagenten en stadswachten snel aangestuurd worden. Zij mogen nooit
opgehangen worden ter vervanging van menselijk toezicht. Camera’s kunnen zien, maar niet zelf
ingrijpen. Een jaarlijkse evaluatie bepaalt of cameratoezicht nog meerwaarde heeft.
Een andere belangrijke partner op het gebied van veiligheid is de brandweer. De brandweer staat
dag en nacht klaar voor mensen in nood en moet snel ter plaatse kunnen zijn. De wettelijke
opkomsttijden dienen gehaald te worden. De brandweer moet in staat worden gesteld om haar werk
goed te doen. Daarom wordt er niet verder bezuinigd op de uitvoering van de brandweer.
Het coffeeshopbeleid in Helmond heeft een voorgeschiedenis. De plannen om een tweede
coffeeshop te vestigen zijn mislukt. Toch moet deze er uiteindelijk komen, mede op advies van de
politie. Een extra coffeeshop is beter dan illegale handel met alle gevolgen van dien, zoals overlast en
handel in harddrugs die de gezondheid bedreigen. Om overlast door coffeeshops te voorkomen
gelden duidelijke regels: over het gebruik van het pand, de verkoop en de omgeving. Er wordt actief
toegezien op de naleving van de regels.
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Onze voorstellen
Toezicht
- Er zijn goede onderlinge afspraken tussen politie, stadswacht en particuliere beveiligers,
waarbij iedereen elkaar snel weet te vinden. De politie is hoofdverantwoordelijke voor de
openbare orde in de publieke ruimte.
- Helmond telt 18 wijkagenten, conform de landelijke norm dat er gemiddeld per 5000
inwoners één wijkagent is. We zorgen ervoor dat Helmond aan deze norm blijft voldoen.
- De gemeente helpt buurten en wijken waar buurtpreventieprojecten lopen of worden
opgestart.
Discriminatie
- 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.
Camera's
- Camera's kunnen tijdelijk worden opgesteld als het gemeentebestuur het gebied heeft
aangemerkt als risicogebied en er sprake is van een tijdelijke verordening.
- Met cameratoezicht wordt zoveel mogelijk direct meegekeken door politie of stadswacht. Op
deze manier zijn camera’s ondersteunend aan het werk op straat.
- De effectiviteit van cameratoezicht wordt jaarlijks geëvalueerd.
Brandweer
- Er wordt niet verder bezuinigd op de brandweer.
- De brandweer voldoet aan de wettelijke normen wat betreft opkomsttijden.
Coffeeshops
- Helmond heeft nu één coffeeshop en heeft ruimte gegeven voor een tweede. Als uit
gegevens van politie en anderen blijkt dat dit onvoldoende is om de illegale handel en alle
gevolgen van dien (bijvoorbeeld overlast) tegen te gaan, is voor ons uitbreiding van het
aantal coffeeshops bespreekbaar.
- Op de coffeeshop(s) wordt toezicht gehouden om overlast te voorkomen.
Voorkomen is veiliger dan genezen
- Helmond heeft een goed beeld van risicogroepen en zet tijdig in op interventie.
- Bij nieuwbouw en renovatie voldoen woningen aan het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’.
- Helmond zorgt voor goede begeleiding van ex-gedetineerden richting samenleving.
- Afspraken over geweld tegen overheidspersoneel worden nageleefd.
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2. Werk, Inkomen en Sociale Zekerheid

Op het eind van de maand moeten de rekeningen kunnen worden betaald, en dagelijks moet er eten
op tafel komen. Helaas zien we dat steeds meer mensen het niet meer redden. De Super Sociaal,
waar voedselhulp wordt gegeven, heeft een wachtlijst.
Helmond heeft relatief veel inwoners met een laag inkomen. Zo’n 5000 inwoners hebben een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA en Wajong), 1500 inwoners hebben een ww-uitkering
en 2300 inwoners hebben een bijstandsuitkering (cijfers 2012). De meeste uitkeringen zijn bepaald
geen vetpot. Bedenk dat achter één uitkering een compleet huishouden schuil kan gaan.
Werk is de beste remedie tegen armoede, wordt door sommige politici gezegd. Helaas is de praktijk
anders. We zien dat steeds meer mensen werken en toch niet meer rond kunnen komen: de
zogenaamde werkende armen. Ook hen moet de gemeente niet uit het oog verliezen. Hiervoor
wordt een sociaal minimabeleid gevoerd en instellingen die hulp bieden worden door de gemeente
ondersteund. Daarnaast stopt Helmond met het beleid om mensen onder het minimumloon te
betalen, de zogenaamde loondispensatie. Werk moet lonen.
De werkloosheid neemt toe. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en niet op eigen kracht opnieuw
aan het werk komen, krijgen ondersteuning aangeboden. Er wordt gekeken naar de individuele
mogelijkheden wat betreft werk en scholing. Kortom: maatwerk. Wij zijn geen voorstander van de
aanpak om mensen met behoud van uitkering aan het werk te zetten. Deze aanpak rijmt niet met het
uitgangspunt dat werk moet lonen en het betekent dat normaal betaalde arbeid wordt verdrongen.
De Atlant Groep is een grote werkgever in onze regio en is belast met het beheer van de sociale
werkplaats. De regering wil zwaar bezuinigen op de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) met alle
gevolgen van dien voor de medewerkers. De sociale werkplaatsen zullen op termijn hun deuren
moeten sluiten. De SP is fel gekant tegen deze plannen. Als deze plannen doorgaan moet de
gemeente zich onder de gegeven omstandigheden maximaal inspannen voor de belangen van de
medewerkers.
Helmond onderhoudt goede contacten met het bedrijfsleven. Vooral op het gebied van Food en
Automotive wordt nauw samengewerkt, ook met het onderwijs. We hebben de touwtjes van de
economie niet in handen; de mogelijkheden van de gemeente op dit gebied zijn beperkt. Door hier
op in te zetten wordt het voor bedrijven in deze sectoren wel interessant om zich in Helmond te
vestigen en zo bij te dragen aan de samenwerking met het onderwijs en andere bedrijven.
Niet alleen grote bedrijven dragen bij aan de werkgelegenheid. Het is juist het midden- en
kleinbedrijf (MKB) dat de Helmondse economie draaiende houdt. Met hun belangen dient meer
rekening gehouden te worden bij de totstandkoming van plannen, zodat deze geen bedreiging
vormen voor deze ondernemers.
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Onze voorstellen
Armoede
- Helmond houdt zich actief bezig met het voorkomen en bestrijden van armoede. Dit wordt
goed in beeld gebracht en gevolgd, zodat tijdig passende maatregelen genomen kunnen
worden.
- Mensen worden waar mogelijk actief benaderd door instanties en gewezen op de
mogelijkheden voor hulp. Daarbij wordt maatwerk geboden.
Minimabeleid
- Om te voorkomen dat voorzieningen niet gebruikt worden, terwijl er wel recht op is, worden
mensen actief geïnformeerd over de mogelijkheden, zeker daar waar zij vermoedelijk
behoren tot de doelgroep.
- Super Sociaal en Let’s Ruilwinkel voorzien in een behoefte voor mensen die weinig of geen
geld hebben en blijven daarom behouden voor Helmond.
Re-integratie
- De re-integratieactiviteiten die de gemeente aanbiedt worden zoveel mogelijk in eigen
beheer uitgevoerd. De inzet en kwaliteit van ingehuurde bedrijven worden nauwgezet
gecontroleerd. De gemeente stopt onmiddellijk de samenwerking met bedrijven die slecht
presteren.
- De begeleiding van werkzoekenden start met een uitgebreid onderzoek naar de
mogelijkheden. De uitkomst bepaalt de begeleiding die volgt. Individueel maatwerk dus.
- Werken met behoud van uitkering als re-integratie-instrument wordt afgebouwd. Ook zal
Helmond geen medewerking meer verlenen aan loondispensatie. Mensen die werken
verdienen minimaal het wettelijk minimumloon.
Werkgelegenheid
- 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.
- Er komt meer aandacht voor het MKB. Zij worden als belangrijke economische motor meer
betrokken bij plannen van de gemeente.
Brainport, Food, Automotive
- Helmond blijft (regionaal) inzetten op deze speerpunten wat betreft werkgelegenheid.
- Indien mogelijk zal in zowel food als automotive een doorlopende leerweg (vmbo, mbo en
hbo) worden aangeboden in Helmond. Daarbij stimuleert Helmond de aansluiting tussen
bedrijven en opleidingen in deze sectoren.
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3. Zorg en Welzijn

Als opa of oma zich niet goed meer kunnen redden, steekt de familie de helpende hand toe. Met
boodschappen doen of met de ramen wassen. Dat noemen we mantelzorg. Mensen helpen elkaar,
maar er kan een punt komen dat deze onderlinge hulp niet meer voldoende is. Bijvoorbeeld omdat
mantelzorgers een eigen huishouden hebben dat aandacht vereist. Als onderlinge hulp niet meer
toereikend is, dan is er de thuiszorg. In Helmond doen ruim 2000 mensen - veelal ouderen - een
beroep op de thuiszorg.
Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op de thuiszorg. Ten koste van goede zorg en ten koste van de
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Dat moet stoppen! Helaas denkt de regering daar anders
over. Als alle plannen die op stapel staan ook echt doorgang vinden, komen er nog veel meer
bezuinigingen aan. Deze enorme bezuinigingen op de thuiszorg zijn onacceptabel.
De thuiszorgwerker moet voldoende ruimte krijgen om fatsoenlijke thuiszorg te leveren. Om dat
mogelijk te maken betaalt de gemeente een redelijk tarief: thuiszorg is meer dan poetsen alleen. Bij
de aanbesteding door de gemeente wordt daarom niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit
geselecteerd.
Mensen die om zorg vragen, doen dit niet omdat ze dit leuk vinden. Niemand vraagt voor de grap
een rolstoel aan. Drempels als een eigen bijdrage worden daarom waar mogelijk afgeschaft. Zo
wordt het mijden van zorg zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan hogere kosten op langere termijn
voorkomen, omdat mensen eerder aan de bel trekken.
Mantelzorgers leveren een grote bijdrage aan de zorg en de samenleving. Zij moeten gekoesterd
worden. Het laatste wat we willen is dat mantelzorgers afhaken, omdat er een te groot beroep op ze
wordt gedaan. De gemeente ondersteunt mantelzorgers waar mogelijk, om zo te voorkomen dat ze
overvraagd worden.
Veel sport - en culturele verenigingen of instellingen werken met vrijwilligers, die hun werk goed en
met veel plezier doen. Zonder dit plezier haken ze af. Vrijwilligers zijn echter essentieel voor deze
voorzieningen. Helmond ondersteunt de vrijwilligers daarom actief.
Mensen met een handicap zijn op alle terreinen volwaardige burger. Ze hebben recht op een wereld
zonder drempels, in de breedste zin van het woord. Dat vereist dat de gemeente rekening houdt met
hun specifieke beperkingen bij de inrichting van de openbare ruimte en openbare gebouwen.
Door de economische crisis en schulden raken steeds meer mensen dakloos. Deze ontwikkeling moet
gekeerd worden; dakloosheid is onacceptabel. Helmond biedt adequate hulp aan daklozen en
mensen die dakloos dreigen te worden.
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Onze voorstellen
Zorg
- Thuiszorgmedewerkers hebben recht op een fatsoenlijk CAO-loon. De gemeente stelt reële
tarieven vast om dit mogelijk te maken.
- Noodzakelijke thuiszorg is geïndiceerd en georganiseerd door de wijkverpleegkundige die
werkzaam is in kleinschalige buurt- of wijkteams.
- Overmatige registratie en ‘stopwatchzorg’ wordt zoveel mogelijk vermeden.
- De eigen bijdrage wordt afgeschaft, tenzij landelijke wetgeving dit onmogelijk maakt.
Mantelzorg en Vrijwilligers
- Vrijwilligerswerk mag reguliere arbeid niet verdringen.
- Om mantelzorgers te ontlasten zorgt Helmond samen met het Steunpunt Mantelzorg of het
vrijwilligerspunt voor passende dagbesteding en begeleiding.
Gehandicaptenbeleid
- De toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een beperking wordt bij
nieuwbouw een vanzelfsprekendheid, bij bestaande gebouwen worden de mogelijkheden tot
aanpassing bekeken.
- Trottoirs worden zo aangelegd dat rolstoelgebruikers hier altijd overheen kunnen. Bestaande
knelpunten worden aangepast.
Opvang
- Om dakloosheid te bestrijden en liefst te voorkomen wordt samen met de corporaties de
mogelijkheid onderzocht om urgentie bij de toewijzing weer terug in te voeren.
- Instanties die zich bezighouden met maatschappelijke opvang zorgen samen met de
gemeente, hulpverleningsinstanties en woningbouwverenigingen voor het plaatsen (begeleid
wonen of anders) van cliënten.
- Opvangvoorzieningen van daklozen en verslaafden worden waar mogelijkheden zich in de
toekomst voordoen meer verspreid over de stad.
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4. Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Daarom moeten we zorgen dat onze jeugd goed wordt voorbereid op
die toekomst. Dat doet de gemeente door te investeren in onderwijs, jeugdvoorzieningen en
hulpverleningsinstanties. Als het mis dreigt te gaan met een jongere wordt direct gehandeld.
Hulpverleningsinstanties werken daarbij nauw samen met gemeente, politie 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 als het mis gaat.
Het percentage mensen met een laag inkomen in Helmond is hoog. De leefstijl van mensen hangt
samen met het opleidingsniveau en het inkomen. Het blijkt: hoe beter je opleiding en, in mindere
mate, hoe rijker je bent, des te gezonder je bent. Dit verschil moet kleiner worden. Daarvoor wordt
op scholen voorlichting gegeven over een gezondere levensstijl.
Het is belangrijk dat er voor jongeren genoeg te doen is in de stad. Voor de jongsten zijn er
speeltoestellen in hun buurt, de oudere jeugd kan terecht op trapveldjes en skatebanen. Iedere wijk
moet kunnen beschikken over een jongerencentrum, waar iedereen binnen kan lopen om mee te
doen aan activiteiten. Eventueel wordt dit gekoppeld aan de wijkhuizen, zodat er een breed aanbod
ontstaat. Hierdoor blijft een deel van de jongeren goed in beeld. Jongeren die niet binnenlopen en
vooral op straat te vinden zijn, hoeven daardoor nog niet voor problemen te zorgen. Is dat wel het
geval dan worden ze regelmatig bezocht door jongerenwerkers en straatcoaches.
Schooluitval is een belangrijk signaal dat het niet goed gaat met een jongere, en soms een voorbode
van later crimineel gedrag. Daarom moet hier direct aandacht aan besteed worden. Inzet daarbij is
om de jongere zo snel mogelijk weer op school of in een leer- werktraject te krijgen. Hierover worden
goede afspraken gemaakt tussen de leerplichtambtenaar, de scholen en hulpverlenende instanties.
Helmond is geen studentenstad. Hierdoor verlaten jongeren na het voltooien van de middelbare
school de stad, om ergens anders te gaan studeren. Een aantal zal niet terugkeren naar Helmond. We
willen jongeren langer binden aan de stad. Dat kan door het aanbod van vervolgopleidingen te
vergroten. Voorwaarde is wel dat deze opleidingen voorzien in een reële onderwijsbehoefte. Hierom
concurreren met andere gemeenten heeft geen zin. Techniekeducatie verdient extra aandacht,
omdat de komende jaren het tekort aan vakmensen verder toeneemt.
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Onze voorstellen
Jeugdzorg
- Helmond richt zich in het kader van gezondheidsbeleid vooral op preventie en voorlichting.
- Met alle scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs worden afspraken gemaakt om
gezonde voeding, meer bewegen en sport te promoten en schadelijk gedrag als roken en
drinken te ontmoedigen.
- Er komt extra aandacht voor eenzaamheid en depressie.
Jeugdvoorzieningen
- Elke wijk beschikt weer over een locatie waar jongeren terecht kunnen, zoals een eigen
jongerencentrum, of een plek in het wijkhuis.
- Iedere wijk kent meerdere speelvoorzieningen voor kinderen, zodat alle buurten bediend
worden. Deze worden goed onderhouden.
- Helmond zorgt dat het groepen jongeren die aanwezig zijn op straat goed kent. Indien nodig
kan daardoor tijdig een jongerenwerker, straatcoach of welzijnsmedewerker ingezet worden.
Onderwijs
- Het percentage voortijdig schooluitval wordt teruggedrongen. Helmond heeft een sluitende
aanpak voor terugkeer van voortijdige schoolverlaters.
- Helmond zet in op het binnenhalen van nieuwe vervolgopleidingen, waar deze aanvullend
zijn op het regionale al bestaande aanbod.
- Gemiddeld tien procent van de volwassenen is laaggeletterd; aandacht voor dit probleem
blijft nodig.
- Helmond stimuleert en ondersteunt het midden- en kleinbedrijf (MKB) met het inrichten van
stageplekken.
- Samen met de scholen wordt gekeken of het aanbod van technische opleidingen uitgebreid
of verbreed kan worden. Ook wordt gekeken of de opleidingen beter aan kunnen sluiten bij
de praktijk, om zo de vraag naar goed opgeleide technici beter in te kunnen vullen.
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5. Cultuur en sport

Cultuur is van ons allemaal. Cultuur verrijkt, verbreedt, verbroederd en vernieuwd. Vooral nu er, vaak
zonder goede argumenten, zwaar wordt bezuinigd op deze sector, is het noodzakelijk te behouden
wat kan en te zoeken naar wat anders moet. Dit gebeurt nog veel te weinig. Ondanks de snoei die er
heeft plaatsgevonden, blijkt telkens weer dat ‘cultuur dichtbij’, in je eigen stad of dorp, tot de
verbeelding van mensen spreekt. En terecht: hoe dichterbij, des te meer het ook van mensen zelf is.
Daarom is het noodzakelijk het cultuurbeleid hierop af te stemmen. Cultuurparels in onze stad
moeten we behouden, anders inrichten of samenvoegen, en niet opheffen.
Dat geldt zeker voor de Helmondse orgelcollectie. Dit is een unieke verzameling die compleet en
behouden moet blijven voor onze stad. Zij verdienen een mooiere plek dan het achterafzaaltje waar
ze nu staan. Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar vooral ook mooi om te gebruiken. Er zijn
nog steeds veel liefhebbers die graag op orgelmuziek komen dansen. Er gaat een plek gezocht
worden waar dit mogelijk is.
Door een brand is ons mooie Speelhuis verloren gegaan. Hoe graag we het ook zouden willen, we
krijgen het niet meer terug zoals het was. In korte tijd is een tijdelijk theater ingericht in de Onze
Lieve Vrouwenkerk. Veel inwoners zijn hierover enthousiast. Wat de SP betreft wordt deze tijdelijke
oplossing permanent gemaakt. Het theater blijft definitief in de kerk. Wat de programmering betreft
wordt aangesloten bij de behoefte van de inwoners van onze stad.
De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de bibliotheek. De drie wijkfilialen zijn gesloten. Daar is
terecht veel protest geweest vanuit de Helmondse samenleving. Dat heeft helaas sluiting niet tegen
kunnen houden. Wel zouden er volwaardige alternatieven opgezet worden. Hiervan is nog weinig
terecht gekomen. Dit moet worden rechtgezet; op zijn minst voor onze jeugd en ouderen.
Er is in Helmond veel creativiteit. Dat willen we behouden en bevorderen. Betaalbare werkplekken
behoren tot de basisbehoefte van kunstenaars. Marktconforme huren zijn voor deze beroepsgroep
vaak moeilijk op te brengen. Wij zien het als een lokale taak om deze groep voldoende en betaalbare
werkruimten te bieden. Geef kunstenaars de ruimte!
Sport is belangrijk: het biedt een hobby, het bestrijdt overgewicht en bevordert sociale contacten.
Daarom moeten zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid hebben om te sporten. Vooral onze jeugd,
omdat het voor hen ook nog eens bijdraagt aan de lichamelijke ontwikkeling. Sporten kost echter
ook geld. Om het toch voor iedere jongere mogelijk te maken, worden ouders met weinig geld
hiervoor gecompenseerd.
Zonder het rijke verenigingsleven zou er weinig gesport worden in Helmond. Die verenigingen
moeten we dus koesteren en het leven niet moeilijker maken door de huren van velden en
gebouwen te verhogen. Daarmee worden zij gedwongen de contributies te verhogen, waardoor
sport voor steeds minder mensen toegankelijk wordt. Om kosten te drukken kan gekeken worden
naar verdergaande samenwerking of fusie van sportverenigingen. Zij moeten hier zelf achter staan en
er de meerwaarde van inzien. Er wordt niets dwingend opgelegd.
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Onze voorstellen
Culturele voorzieningen en evenementen
- Het aanbod van culturele voorzieningen in Helmond blijft zoveel mogelijk behouden. Er
wordt hierop niet verder bezuinigd.
- De Helmondse, deels monumentale orgelcollectie houden we in Helmond. Inzet is zo een
aantrekkelijk mogelijke huisvesting die voor iedereen toegankelijk is.
- Het Speelhuis wordt definitief in de Onze Lieve Vrouwenkerk gevestigd.
- Helmond heeft meer oog voor de behoeften van zelfstandige kunstenaars. In samenwerking
met woningbouwcorporaties worden betaalbare atelierruimtes ontwikkeld.
- Evenementen worden, indien ze niet in het centrum plaatsvinden, zoveel mogelijk verspreid
over de stad, zodat daarmee de overlast beperkt blijft.
Bibliotheek
- Helmond stimuleert het lezen onder jong en oud, en past dit op een juiste manier toe op de
doelgroep.
- Elke wijk heeft een bibliotheekvoorziening die op zijn minst toegankelijk is voor schoolgaande
kinderen en ouderen.
Sport
- Iedereen moet kunnen sporten. Helmond zorgt er daarom voor dat de lasten voor
verenigingen niet dusdanig oplopen, dat daardoor contributies moeten stijgen en dit niet
meer voor iedereen betaalbaar is.
- De portemonnee van ouders moet voor kinderen geen belemmering zijn. Ouders met weinig
geld komen in aanmerking voor een vergoeding.
- Verenigingen en sportclubs kijken samen met de gemeente waar mogelijk meer
samengewerkt kan worden. Dit zonder dwang van de kant van de gemeente.
- Helmond moet kunnen blijven beschikken over een zwembad waar mensen terecht kunnen
voor recreatie en ontspanning, sport en zwemles. Plannen voor een nieuw zwembad, al of
niet met steun van particuliere initiatiefnemers, worden deze periode verder uitgewerkt en
concreet gemaakt.
Helmond Sport
- Er komt geen voetbalstadion op Berkendonk.
- De toekomst van Helmond Sport ligt op de Braak: dit wordt aangepast aan de moderne eisen
die worden gesteld aan een voetbalclub. Helmond denkt en werkt in overleg met Helmond
Sport mee om dit gerealiseerd te krijgen.
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6. Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

De klap van de crisis is hard aangekomen in de bouwsector. In Helmond zie je dit goed bij de
moeizame ontwikkeling van Suytkade en de enorme vertraging van de woningbouw op Brandevoort.
Dat betekent dat je als stad opnieuw na moet denken over plannen: zowel nu, in het geval van
projecten die nog lopen, als naar de toekomst.
Sommige ambities die Helmond had waren van meet af aan te hoog gegrepen. Door de economische
crisis is dat alleen maar duidelijker aan het licht gekomen. Het meest sprekende voorbeeld is het
centrumplan. De behoefte aan winkelruimte is de laatste jaren juist afgenomen, mede door de
toename van online winkelen. De leegstand in het centrum is toegenomen. Uitbreiding van het
centrum betekent dus bouwen voor de leegstand. Daar moeten we het schaarse gemeenschapsgeld
niet aan uitgeven. Helmond moet werken aan de kwaliteit van het centrum en zorgen dat dit op peil
blijft, en niet inzetten op kwantiteit. ‘Hoe meer’ is niet altijd beter. Daarom stoppen we met het
huidige centrumplan.
Dezelfde terughoudendheid moeten we hebben met het uitbreiden van bedrijventerreinen. Ook hier
zien we op de bestaande terreinen veel leegstand. Deze moeten eerst veel beter benut worden.
Helmond heeft niet veel natuurgebieden meer binnen haar gemeentegrens en daar wordt zuinig mee
omgesprongen. Het BZOB-bos bij Brouwhuis blijft daarom gewoon een bos en wordt niet gekapt voor
bedrijventerrein waar weinig behoefte aan is.
Een ander natuurgebied waar veel ophef over is geweest is de omgeving van Berkendonk. Veel
plannen passeerden de revue: van voetbalstadion tot vakantiepark, van recreatiegebied tot pretpark.
Een aantal plannen zijn inmiddels al weer van tafel, omdat ze niet uitvoerbaar of betaalbaar bleken.
Wat nog rest komt nauwelijks van de grond. Hier stoppen we mee. Uitgangspunt op Berkendonk
wordt: ruimte, rust en natuur en een gratis strand voor de bevolking, met hooguit lichte vormen van
recreatie. De plannen voor een voetbalstadion of park met honderden vakantiehuisjes gaan definitief
de prullenbak in.
De woningmarkt is bijna tot stilstand gekomen. Hierdoor krijgen mensen hun huis moeilijk verkocht
en is er nauwelijks doorstroming. Mensen krijgen moeilijker een lening en de vraag naar huurhuizen
neemt toe. De voorraad huurhuizen is de laatste jaren door sloop en verkoop gekrompen. De nadruk
lag vooral op het bouwen van duurdere koopwoningen. De aandacht moet weer terug naar de
huursector. Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn voor onze inwoners. De
wachtlijst voor woningzoekenden moet afnemen, niet toenemen. Voor mensen die met spoed een
woning nodig hebben wordt een transparant urgentiesysteem opgezet waar maatwerk leidend is, en
niet de snelheid waarmee je op internet een reactie geplaatst krijgt. Voor starters op de
woningmarkt wordt de starterslening voortgezet, zodat zij een betere kans hebben op het rond
krijgen van de financiering.
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Onze voorstellen
Centrumplan
- We stoppen met de uitbreidingsplannen van het centrum, inzet wordt ‘kwaliteit boven
kwantiteit’.
- Voor reeds verworven panden en gronden wordt een passende bestemming gezocht.
- De wijk ‘De Waard’ wordt niet gesloopt, maar opgeknapt.
Bedrijventerreinen en kantoorpanden
- Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld voordat de bestaande terreinen
opgeknapt en volledig benut zijn.
- Het BZOB bos blijft behouden, regionale afspraken over omzetten in bedrijventerrein van dit
bos proberen we terug te draaien.
- Helmond probeert in overleg met de eigenaren van kantoorpanden zoveel als mogelijk een
herbestemming te vinden voor langdurig leegstaande gebouwen, bijvoorbeeld als
studentenhuisvesting of woonruimten voor starters.
Berkendonk
- Rust, ruimte en groen zijn het uitgangspunt: Helmond zet in op versterking van natuur en
mogelijkheden om hierin lichte vormen van recreatie toe te passen. Er komen geen stadion,
vakantiepark of ander ontwikkelingen die inbreuk doen op dit uitgangspunt.
- Gratis zwemmen in recreatieplas Berkendonk blijft mogelijk.
(Sociale) woningbouw / woonverdeelsysteem
- De verhouding koop – huur wordt meer in balans gebracht. Er zijn voldoende betaalbare
huurwoningen beschikbaar om te voorkomen dat de wachtlijsten voor een gepaste
huurwoning verder oplopen.
- De bestaande voorraad van huurwoningen wordt waar nodig opgeknapt, zodat huizen langer
meegaan. Sloop wordt zoveel mogelijk vermeden.
- In het geval van nieuwbouw of vernieuwing van bepaalde delen van een wijk wordt ingezet
op diversiteit van woningaanbod, zodat wijken niet eenzijdig opgebouwd zijn uit alleen maar
goedkope huurwoningen of dure koopwoningen.
- Er komt een goed functionerend urgentiesysteem waar maatwerk wordt toegepast voor
mensen die met spoed een woning moeten hebben.
Starters
- Helmond heeft meer aandacht voor starters op de woningmarkt en zorgt in overleg met
woningcorporaties en projectontwikkelaars voor voldoende aanbod.
- De starterslening wordt voortgezet waarmee Helmond starters ondersteund bij de aanschaf
van een woning tot maximaal 250.000 euro.
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7. Bereikbaarheid

Voor de leefbaarheid van de stad is het belangrijk dat er een goede balans is tussen bereikbaarheid
aan de ene, en een groen karakter aan de andere kant. Voorkomen moet worden dat de stad vol
komt te liggen met asfalt. Tegelijk moeten winkels en bedrijven wel goed bereikbaar zijn.
Helmond heeft een goed wegennet. Waar knelpunten zich voordoen, moeten oplossingen worden
gezocht. Daarbij wordt creativiteit niet geschuwd: we maken dankbaar gebruik van de kennis die
aanwezig is op de Automotive Campus om slimme oplossingen te bedenken. Hiermee voorkomen we
dat Helmond dichtslibt of verandert in een asfaltparadijs.
Een andere manier om dat te voorkomen is het bevorderen van het gebruik van het openbaar
vervoer en de fiets. Helmond heeft vier treinstations. Daarmee worden al een aantal wijken goed
bediend. De wijken die geen station hebben, moeten met de bus goed bereikbaar zijn. Om de bus
aantrekkelijk te maken, moet deze regelmatig rijden, zoveel mogelijk aansluiten op treintijden en
door alle wijken rijden. Voor zover dit nog niet gebeurd, zal in overleg met de busmaatschappij en de
provincie bekeken worden of dit gerealiseerd kan worden.
Het allerbeste alternatief voor de auto is de fiets. Deze neemt weinig ruimte in, kent geen
vervuilende uitstoot en is gezond. Boven alles moet Helmond dus zorgen dat zoveel mogelijk mensen
kiezen voor de fiets. Daarvoor worden de fietspaden goed onderhouden. Waar fietspaden nog
ontbreken, worden deze aangelegd. Het stallen van de fiets in het centrum blijft gratis. Daarmee
neemt ook de parkeerdruk in het centrum af.
Regionaal speelt al jaren 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.
Voltooiing van de Ruit wordt daarom afgeblazen. Met het bespaarde geld wordt gekeken of
knelpunten op een andere manier aangepakt kunnen worden. Pas als onomstotelijk vast komt te
staan dat Helmond daarna alsnog in grote problemen komt, gaan we kijken naar een andere
invulling. Die dient dan zo te zijn dat de overlast voor de wijken zoveel mogelijk beperkt wordt.
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Onze voorstellen
Fietsen en openbaar vervoer
- Helmond is goed per fiets te bereiken. Daarvoor worden de fietspaden, zowel de hoofdpaden
als wijkfietspaden, goed onderhouden.
- Fietsenstallingen in het centrum van Helmond blijven gratis toegankelijk en zijn geopend
tijdens evenementen in en rond het centrum.
- In overleg met de busmaatschappij en de provincie zet Helmond waar mogelijk in op het
ontsluiten van alle wijken.
- De tijden van het busvervoer sluiten zo goed mogelijk aan op de treintijden, zodat openbaar
vervoer een aantrekkelijk alternatief blijft voor de auto.
De Ruit
- De geplande voltooiing van de Ruit wordt niet doorgezet.
- Indien dit onverhoopt toch aan de orde is, dan dient het dusdanig aangelegd te worden dat
de overlast voor de wijken (Helmond-Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis) zoveel
mogelijk wordt beperkt.
Automotive
- Vanuit samenwerking met gemeente, onderwijs en Automotive Campus moet gezocht
worden naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen voor
bereikbaarheidsproblemen.
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8. Natuur en Milieu

Een aantrekkelijke stad is een schone en groene stad. Dat heeft Helmond altijd goed begrepen: in
veel wijken is volop groen aanwezig. Dat moet zo blijven. Bij de aanleg van nieuwe wijken wordt deze
goede traditie voortgezet, in bestaande wijken wordt het groen behouden en onderhouden. Het
kwaliteitsniveau gaat omhoog: overwoekerde en verwilderde plantsoenen dragen niet bij aan een
mooie wijk.
Dat doet ook vervuiling niet. Groot of klein, deze wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd. Zwerfafval is
niet uitnodigend en zorgt vaak voor meer afval: in een schone straat gooien mensen minder
makkelijk iets op de grond. Hondenpoep hoort op de hondenuitlaatstroken en wordt anders door de
eigenaar zelf opgeruimd. Deze stroken worden regelmatig schoongemaakt. Op zowel hondenpoep
als zwerfafval wordt door de stadswacht toegezien en gehandhaafd. Ook ernstige vervuiling wordt
direct aangepakt. Hierbij wordt altijd getracht om de vervuiler te achterhalen, zodat de gemeente
niet voor de kosten op hoeft te draaien.
Dit zijn niet de enige vormen van vervuiling. Ook in de lucht is het niet altijd even schoon. Waar
verkeer rijdt en waar industrie draait is het onmogelijk om de lucht geheel zuiver te houden. Maar er
moeten wel grenzen bewaakt worden. Als de normen wat betreft stank, fijnstof en andere
luchtverontreiniging worden overschreden, worden maatregelen genomen om dit terug te dringen.
Dat geldt ook voor lichtvervuiling: waar verlichting niet nodig is, wordt deze ’s nachts verminderd of
uitgeschakeld. Een mogelijke uitzondering daarop is als daarmee de openbare veiligheid in gevaar
komt.
Om ook in de toekomst te zorgen dat onze stad groen en leefbaar is, gaat Helmond zich duurzaam
opstellen in al haar handelen. Verspilling van energie en grondstoffen wordt tegengegaan, het
verbruik wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Wat we zelf doen, verwachten we ook van anderen.
Daarom worden in alle contacten en contracten afspraken gemaakt over duurzaamheid. We zorgen
ook dat we dit bewustzijn doorgeven aan onze volgende generatie door er op scholen aandacht aan
te besteden.
Huishoudelijk afval blijven we gescheiden inzamelen. Wel wordt het ophalen van plastic geëvalueerd.
Daarbij wordt bekeken of het zinvol is dit gescheiden op te blijven halen, of dat beter ingezet kan
worden op het scheiden van afval na het ophalen in verband met kosten en effectiviteit.
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Onze voorstellen
Beheer openbaar groen
- Er worden met de uitvoerende bedrijven duidelijke afspraken gemaakt over het groenbeleid,
snoei- en maaifrequentie, etc. Er wordt door de gemeente beter toegezien op deze
afspraken en het onderhoud.
- Onderhoud van openbaar groen biedt een prima werkplek voor mensen met een
arbeidsbeperking. Het gebruik om bij de aanbesteding bedrijven die veel sociale
arbeidsplekken bieden de voorkeur te geven, blijft gehandhaafd.
Vervuiling
- Geconstateerde vervuiling wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd.
- De veroorzaker wordt indien mogelijk achterhaald om zo de kosten te kunnen verhalen.
- De bodemsanering in Rijpelberg wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. De wettelijke normen
worden daarbij als minimaal uitgangspunt genomen. Indien (financieel) mogelijk wordt meer
gedaan.
Lucht en Licht
- Wettelijke normen wat betreft stankoverlast worden strikt nageleefd. Samen met bevoegde
instanties wordt door de gemeente regelmatig gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd.
- Waar de normen van fijnstof worden overschreden, wordt gezocht naar oplossingen om dit
terug te dringen. Minimaal wordt gezorgd dat de overschrijdingen niet toenemen.
- Het is niet nodig om gebouwen in de avonduren continu te verlichten. De gemeente geeft
hierin het goede voorbeeld en probeert hier ook met bedrijven afspraken over te maken.
Duurzaamheid
- Bij alles wat met de gemeentelijke organisatie te maken heeft wordt duurzaamheid een
afweging die meegewogen moet worden: van wagenpark tot zonne-energie, en van ledverlichting tot gescheiden afvalwatersystemen.
- Indien Helmond zaken doet met derden, wordt ook daar gekeken in hoeverre deze voldoen
aan de eisen van duurzaamheid zoals die ook voor de gemeente zelf gelden.
- Educatie over natuur en milieu is belangrijk. Daarom wordt hierop vanaf de basisschool
ingezet. ‘Duurzaam Helmond’ ondersteunt en faciliteert hierbij.
- Helmond blijft inzetten op het zoveel mogelijk scheiden van huishoudelijk afval. Het ophalen
van plastic wordt geëvalueerd.
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9. Financiën

Uiteindelijk draait de hele politiek om geld: waar halen we het vandaan, en waar geven we het aan
uit? Die invulling ligt bij elke politieke partij anders. Wat voor iedereen geldt, is dat we het de
komende jaren met fors minder moeten doen. Er zal, vooral onder druk van de regering, bezuinigd
moeten worden. Dat betekent keuzes maken. We kiezen er daarbij voor om sociale voorzieningen
zoveel mogelijk in stand te houden. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de
stad. We laten het wensdenken los: grote investeringen die onze stad in de toekomst beter zouden
moeten maken, maar waarvan de uitkomst hoogst onzeker is, strepen we door. Dus geen uitbreiding
van het centrum, geen vakantieparken in het buitengebied en geen metamorfose van de kanaalzone.
Er zijn twee manieren om te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt: snijden in de uitgaven, of
zorgen dat er meer binnenkomt. Dat laatste betekent dat belastingen verhoogd worden. Daar kiezen
we liever niet voor. Mensen hebben het de komende tijd al zwaar genoeg en daar moeten we als
gemeente niet nog een schepje bovenop doen. Pas als verder bezuinigen de kwaliteit van
voorzieningen op een onacceptabel niveau zou brengen en er geen andere manieren meer zijn om
geld binnen te krijgen, zal deze mogelijkheid nader onderzocht worden.
Een groot gevaar voor het huishoudboekje van de gemeente zijn de decentralisaties die eraan
komen. Dat zijn taken die nu bij het rijk of provincie liggen, maar die gemeenten in de toekomst zelf
uit moeten voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de AWBZ en de jeugdzorg. De taken op zichzelf
vormen niet het probleem, die kan de gemeente oppakken. Het zijn de bezuinigingen die aan de
decentralisaties gekoppeld zijn die het de gemeente moeilijk maken. Er wordt verwacht dat de
gemeente hetzelfde werk levert, met dezelfde kwaliteit, tegen lagere kosten. Leuk gedacht, maar zo
werkt het in de praktijk niet. De bezuiniging zal ten koste gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid
van deze voorzieningen. Helmond zal alles op alles zetten om dit niet te laten gebeuren. Dat kan door
anders te gaan werken of door samen te gaan werken met andere gemeenten. We sluiten niet uit
dat er vanuit de gemeentebegroting aangevuld moet worden om de kwaliteit op peil te houden.
Als we geld uitgeven, moet het voor onze inwoners duidelijk zijn waaraan dit wordt besteed.
Belangrijke documenten als de voorjaarsnota en de begroting zitten ingewikkeld in elkaar. Het is vaak
moeilijk te doorgronden, zeker voor mensen die hier weinig ervaring mee hebben. We gaan deze
daarom zo schrijven dat iedereen snapt wat er staat, welke keuzes er gemaakt worden en hoe het
geld verdeeld wordt.
Sinds een jaar worden declaraties van het college openbaar gemaakt op de website. Op die manier
kan iedere inwoner controleren hoe er gedeclareerd wordt door onze bestuurders. Geen overbodige
luxe, gezien de ophef over declaraties in het afgelopen jaar. Dit beleid wordt daarom strikt
voortgezet.
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Onze voorstellen
Lokale belastingen
- Lokale belastingen worden zo min mogelijk gebruikt om eventuele gaten in de begroting te
dichten. Zij volgen in principe de inflatie, om zo de lasten voor inwoners gelijk te houden.
- Specifieke belastingen, zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting, worden enkel uitgegeven aan
het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Ze dienen niet als ‘melkkoe’ voor de
inkomsten van de gemeente.
Decentralisaties
- Helmond zet in op voortzetting en verbetering van het huidige beleid waar de landelijke
overheid taken overhevelt naar gemeenten.
- Daarbij wordt niet op voorhand uitgesloten dat er vanuit eigen middelen aangevuld moet
worden op de rijksbijdrage, indien anders de kwaliteit van het beleid fors dreigt te
verslechteren.
- Als in gemeenten om ons heen hetzelfde beleid wordt gevoerd, zal gekeken worden of er
samengewerkt kan worden, om zo mogelijk kosten te drukken.
Transparantie
- De begroting en voorjaarsnota worden zoveel als mogelijk in begrijpelijke taal aangeboden,
zodat het voor iedereen begrijpelijk is waar het geld precies aan uitgegeven wordt.
- Declaraties van burgemeester en wethouders blijven openbaar en worden eens in de drie
maanden op internet gepubliceerd.
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10. Helmond

Helmond is van de Helmonders en Helmond moet er voor deze Helmonders zijn. Dat is de leidende
gedachte bij al het handelen van de gemeente. Van ambtenaar tot wethouder, van burgemeester tot
raadslid. Om die onderlinge verbondenheid zo groot mogelijk te maken, is de gemeente transparant.
Niet in woorden, maar in daden. Geheimhouding en beslotenheid worden alleen toegepast wanneer
er gesproken wordt over personen, of wanneer vroegtijdige openbaarheid van informatie het belang
van Helmond zou kunnen schaden. Om de toegang tot het politieke debat te vergroten, worden
raads- en commissievergaderingen voortaan rechtstreeks uitgezonden via internet.
Ook betekent transparantie dat inwoners zoveel mogelijk bij besluitvorming betrokken worden.
Vooral bij onderwerpen die inwoners direct aangaan wordt vanuit de gemeente het initiatief
genomen om hen te informeren en betrekken. Voor grote nieuwe onderwerpen die de hele stad
raken, en die niet speelden tijdens de verkiezingscampagne, wordt gekeken of er behoefte is aan een
referendum. Op die manier voorkomen we dat mensen het gevoel hebben dat er ‘over hun ruggen’
besloten wordt.
Raadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit is geen flauw bedrag: per
maand ontvangen raadsleden € 1.461,50 bruto. Het is de SP al langer een doorn in het oog dat deze
vergoeding ieder jaar verhoogd wordt, zeker omdat de inkomens van de rest van Nederland zo goed
als stil zijn komen staan. Landelijk staat in de wet een richtlijn wat de vergoeding mag zijn.
Gemeenten hebben ruimte hier vanaf te wijken. Wij stellen voor die ruimte te nemen en de
vergoedingen zover als mogelijk te verlagen. Op die manier dragen ook raadsleden hun steentje bij
aan het beperken van de overheidsuitgaven.
Waar de afgelopen jaren veel tijd en energie is besteed aan het centrum, wordt dit verlegd naar de
wijken. Het zijn de wijken die uiteindelijk de stad vormen: daar leven de mensen, daar moet het veilig
en prettig wonen zijn. Voorzieningen moeten niet verdwijnen naar het centrum, maar terugkeren of
behouden blijven voor de wijken. De buurt wordt de schaal van de toekomst. Op allerlei plekken in
de stad zijn actieve wijkbewoners daar al druk mee in de weer. In de wijkraden, met wijkactieplannen
en met wijkmanifestaties. Van hun ervaringen moeten we leren. Om inwoners meer te betrekken,
wordt de beslotenheid van de vergaderingen tussen het bestuur van de stad en de wijkraden
opgeheven. Verder vergroten wethouders hun betrokkenheid met de wijken door in de wijken
spreekuren te organiseren.
Helmond is geen eiland. Met de gemeenten om ons heen wordt goed samengewerkt. Helmond
neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Waar dit meerwaarde heeft voor de stad of
regio, blijven we dit doen. Wel volgen we het kritisch: zodra deze meerwaarde er niet meer is, wordt
de samenwerking stopgezet. De eigen gemeenteraad blijft de baas; daar wordt het beleid
vastgesteld. Samenwerken doen we vervolgens op uitvoering van dat beleid. We dragen dus geen
bevoegdheden over aan samenwerkingsverbanden.
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Onze voorstellen
Democratie en communicatie
- Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders werken zo open en transparant
mogelijk. Met geheimhouding van stukken en besloten vergaderingen wordt zo
terughoudend als mogelijk omgegaan.
- Voor belangrijke onderwerpen die de hele stad aangaan wordt vaker de inzet van een
referendum afgewogen.
- Raads- en commissievergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via internet.
- De raadsvergoeding wordt maximaal verlaagd (15% op de werkzaamhedenvergoeding, 20%
op de onkostenvergoeding), waardoor per raadslid een besparing wordt gerealiseerd van €
168,84 per raadslid per maand. Hierdoor wordt jaarlijks € 75.000,- bespaard.
Communicatie
- Inwoners worden zoveel als mogelijk betrokken bij de totstandkoming van besluiten, zeker
daar waar besluiten gevolgen hebben voor (groepen) inwoners. Dit gebeurt tijdig en op
initiatief van de gemeente.
- Wethouders organiseren spreekuren in de wijken.
Wijken
- De wijken vormen het hart van onze stad. Voorzieningen worden zoveel mogelijk op het
niveau van de wijken verzorgd.
- De wijkraden vergaderen niet langer meer besloten met het bestuur van de stad.
- Iedere wijk stelt een wijkplan op, waarin de behoefte voor de komende jaren wordt
vastgelegd.
Regionale samenwerkingsverbanden
- Helmond werkt samen met andere gemeenten daar waar dit aantoonbaar meerwaarde
heeft.
- Bestaande samenwerkingsverbanden worden kritisch tegen het licht gehouden om te kijken
of deze nog steeds die meerwaarde hebben.
- Samenwerking spitst zich toe op uitvoering van beleid. Het maken van beleid blijft
voorbehouden aan de gemeenteraad.
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Nawoord

Op het moment van vaststellen van dit verkiezingsprogramma heerst er veel onzekerheid.
Wijzigingen in landelijk beleid kunnen grote gevolgen hebben voor gemeenten. Als zich dat
daadwerkelijk voordoet en zaken komen heel anders te liggen, kan dat gevolgen hebben voor de
inhoud van dit verkiezingsprogramma. Dan kan het nodig zijn om het programma daarop aan te
passen. Dat zal altijd gebeuren in lijn met de uitgangspunten in dit programma, en met de drie
belangrijkste kernwaarden van de SP in het achterhoofd: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid
en solidariteit.

Helmond, november 2013

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SP in Helmond? Kijk voor actuele nieuwsberichten, standpunten en
andere informatie op www.helmond.sp.nl
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