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Voorjaarsnota 2012 

Vz, normaal is de behandeling van de voorjaarsnota een van de belangrijkste momenten van het jaar. 

We kijken vooruit naar 2013 en geven het college vast mee hoe de begroting er ongeveer uit moet 

komen zien. Dit jaar loopt het anders. Het kabinet is gevallen. Gelukkig maar, zeg ik daar meteen bij, 

want daardoor zijn een aantal zeer ongewenste bezuinigingen ook van tafel (prestatiebeloning 

leraren, bezuinigingen sociale werkplaatsen, etc). Althans voorlopig. Het wordt voor gemeenten 

echter niet makkelijker. Er is veel onzekerheid over welk beleid straks wel door gemeenten 

uitgevoerd moet gaan worden, en hoeveel geld gemeenten hiervoor gaan krijgen. Moeten we als 

gemeenten bezuinigen en zo ja, hoeveel? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op 

hebben. Dat zal dus pas bij de behandeling van de begroting duidelijk worden.  

Als er vanuit het rijk meer duidelijkheid komt, zal de raad keuzes moeten gaan maken. Ik zal namens 

de SP een aantal voorstellen doen die het college kunnen helpen bij het opstellen van de begroting. 

Dit zijn geen keuzes van een dubbeltje hier en een euro daar. De tijden zijn veranderd en we moeten 

daar als gemeente meer rekening mee houden. Ondanks de positieve teneur in de midtermreview 

van het college, dat veel voornemens inmiddels uitgevoerd zijn, zie ik toch stilstand op een aantal 

belangrijke dossiers: de woningbouw, het centrumplan, de Groene Peelvallei. De economische 

recessie en de gevolgen daarvan kan ik het college natuurlijk niet verwijten. Maar wel het gebrek aan 

inspelen op die veranderingen. Plannen die al jaren oud zijn, en gemaakt in een tijd dat de gemeente 

er financieel nog heel wat beter voorstond, worden gewoon doorgezet. Het is de hoogste tijd om 

eens goed naar die plannen te kijken, en opnieuw te beoordelen of ze nog wel wenselijk of haalbaar 

zijn.  

Zoals het centrumplan. De wethouder gaf onlangs in de krant aan dat de uitbreiding gewoon 

doorgezet moet worden. Ondanks het feit dat er nu al leegstand is. Natuurlijk moeten we iets met de 

aangekochte gronden. Maar winkels bouwen, die vervolgens leeg blijven staan, daar heeft niemand 

wat aan. Het kost de gemeente miljoenen, en levert vervolgens niets op. Op deze weg door blijven 

gaan heeft geen zin. Ik roep de raad op om een pas op de plaats te maken: weg met de oude 

plannen, kijken wat we kunnen doen met de aangekochte gronden en komen met een oplossing voor 

de leegstand die we nu al in het huidige centrum zien.  

Een ander groots plan wat maar niet wil vlotten is de aanpak van de Groene Peelvallei. De SP is altijd 

van mening geweest dat deze plannen veel te grootschalig waren. Helmond heeft nog weinig groene 

buitengebieden over en we moeten daarom zuinig zijn op deze plas en alle natuur daaromheen. 

Maar nu lijkt die grootschaligheid ook een probleem omdat er investeerders moeten worden 

gevonden die bereid zijn veel geld op tafel te leggen. In deze economische tijd blijkt dat niet mee te 

vallen. Ook hier vraagt de SP zich af of de plannen nog wel van deze tijd zijn. Moet ook hier niet een 

pas op de plaats gemaakt worden? Het gaat de gemeente veel geld kosten en geld is nu net waar de 

gemeente de komende tijd geen stapels van heeft liggen. Ik vraag het college hoe het staat met de 

plannen en de uitvoering, en of het college bereid is hier kritisch te kijken naar haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de plannen die al enkele jaren op papier staan.  

Dit staat los van de ontwikkeling van een nieuw stadion op Berkendonk. Vz, de SP vindt dat hier nu 

maar eens duidelijkheid in moet komen. We worden als raad al bijna 2 jaar aan het lijntje gehouden. 

Er wordt steeds beloofd dat er uitgewerkte plannen komen, dat er financiers in de rij staan om te 

investeren, en ga zo maar door. Ondertussen veranderen de plannen steeds. Laatst weer de 
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mededeling dat er twee stadions zouden moeten komen, om zo de investeerder tegemoet te komen. 

Ik krijg het gevoel dat het college de regie op dit hoofdstuk kwijt is. Gaan wij niet meer zelf over de 

invulling van het gebied? Laten we dit aan projectontwikkelaars en investeerders over, die enkel vage 

beloften doen en deze vervolgens keer op keer niet nakomen? Daar komt nog bovenop dat Helmond 

Sport op dit moment alles moet doen om het hoofd boven water te kunnen houden. Hoe realistisch 

is het dan om zulke grootse plannen na te streven? Vz, de SP gunt Helmond Sport alle sportieve 

successen. Maar laten we ophouden met deze vruchteloze plannen. Ga met Helmond Sport in 

gesprek over herontwikkeling van de Braak, zoals enkele jaren geleden ook is voorgesteld. Dan kan 

de club verder, en kan Helmond verder.  

Vz, een ander plan wat volledig achterhaalt lijkt, is de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Er 

is sprake van een overcapaciteit van 258 hectare. Tot 2020 overstijgt het aanbod twee keer de vraag. 

Ik schrok hier niet van, de SP heeft al langer aangegeven dat de behoefte die er enkele jaren geleden 

was, natuurlijk niet meer van deze tijd is. Wat me wel verbaasde, was dat deze raad ondanks deze 

kennis onlangs toch gewoon instemde met de uitbreiding van onze bedrijventerreinen. Wat heeft dat 

voor zin, als nu al sprake is van overcapaciteit? Laten we dan de huidige capaciteit beter gaan 

benutten, en vooral geen miljoenen uitgeven aan het ontwikkelen van nieuwe terreinen. Dat is geld 

en natuur weggooien, terwijl je er niets voor terug krijgt. Het is daarom goed dat de nieuwe 

samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven dit tegen het licht gaat houden. Maar ik vrees dat 

elke gemeente toch weer voor het eigen gewin zal gaan. ‘Laat de andere gemeente maar stoppen 

met de plannen, dan kunnen wij door!’ Daar moeten wij niet aan meedoen. Laten wij als Helmond 

verstandig zijn en het goede voorbeeld geven. Laat deze plannen varen, en investeer het geld in het 

opknappen van de bestaande bedrijventerreinen. Dan hoeven we ook geen jarenlange juridische 

strijd te gaan voeren over het BZOB-bos.   

Vz, als hier andere keuzes in gemaakt worden, komt er weer lucht en ruimte in de begroting om 

andere problemen op te lossen. Zoals de steeds verdere verschraling van de zorg, de toenemende 

armoede in de stad en het steeds verder oplopende aantal werklozen. Want waar de grote kansloze 

dossiers nog steeds alle aandacht krijgen, ontbreekt dat bij deze problemen, terwijl deze almaar 

groter worden.  

Steeds meer mensen verliezen hun baan en kunnen de rekeningen niet meer betalen. Of hebben een 

baan, maar kunnen niet meer rondkomen en komen op die manier in de schulden. Waar is de 

gemeente om deze mensen een helpende hand toe te steken? De wachtlijst bij de 

schuldhulpverlening loopt op. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid, terwijl steeds meer mensen juist in de problemen zijn gekomen zonder dat ze 

daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De banen liggen immers niet voor het 

oprapen, hoe graag iemand ook zou willen werken. Als je je baan verliest, kun je wel meteen aan de 

slag. Je gaat er echter geen cent op vooruit, omdat dit gebeurt met behoud van uitkering. De 

financiële problemen blijven dus gewoon bestaan. En zit je al langer in een uitkering? Geen 

probleem, de gemeente zorgt wel dat je toch aan de bak komt. Je bent een probleemgeval, dus dan 

is het vast niet erg als je werkzaamheden moet verrichten onder het minimumloon, toch? Want het 

minimumloon is natuurlijk wel een erg riant inkomen. In deze tijden van crisis moet je toch niet 

verwachten van de overheid dat zij meewerken aan een minimum bestaansniveau. We leven per slot 

van rekening niet meer in de 20
e

 eeuw…  
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Vz, ook hier kunnen andere keuzes gemaakt worden. In plaats van overleggen met werkgevers over 

hoe zo min mogelijk hoeft te worden betaald voor een arbeidskracht, kan de insteek ook zijn hoe het 

bedrijfsleven samen met de gemeente kan investeren in deze mensen. Betrek het bedrijfsleden nog 

meer in samenwerkingsafspraken, om zo de steeds groter wordende groep langdurig werklozen 

duurzaam aan een dienstverband te helpen, tegen een fatsoenlijk loon. Dan investeer je echt in 

mensen, zoals dit college zo graag wil doen geloven.  

Vz, dit is slechts een richting hoe het met Helmond ook anders kan. Er kunnen andere keuzes 

gemaakt worden, we hoeven niet vast te blijven zitten in oude plannen en beloften. Kijk naar de 

problemen waar Helmond nu voor staat en ga oplossingen zoeken. Iedereen snapt dat nieuwe tijden 

vragen om nieuwe keuzes. De vraag is of de partijen in deze raad die keuzes durven maken. Met mijn 

moties geeft de SP een aanzet om een andere richting in te slaan. Ik nodig alle partijen uit deze te 

ondersteunen, en ik daag het college uit mijn opmerkingen te betrekken bij het verder uitwerken van 

de begroting voor 2013. Dan kunnen echt ‘samen de schouders eronder’!  

Moties zie volgende pagina’s  

motie centrumplan    - verworpen  

motie Groene Peelvallei   - verworpen  

motie Helmond Sport   - aangehouden (wethouder Stienen beloofde: na vakantie definitieve plannen)  

motie bedrijventerreinen   - ingetrokken  

motie ‘werkloosheid’    - overgenomen  

motie financiën B en W   - ‘in beraad’
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De raad, 

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- De centrumplannen niet meer aansluiten bij de huidige economische ontwikkelingen,  

- De behoefte aan winkelruimtes terug is gelopen en leegstand al in het huidige winkelbestand 

zichtbaar is,  

- De huidige financiële positie van de gemeente vraagt om een herbezinning op grote 

uitgaven,  

 

Roept het college op om:  

- Geen verdere stappen te zetten in de uitvoering van de huidige centrumplannen,  

- De centrumplannen opnieuw ter bespreking voor te leggen aan de raad,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie,     Namens de GroenLinks-fractie,  

 

 

Erik de Vries      Ling Ko 

Namens de PvdA-fractie, 

 

 

Jos Boetzkes



 5

 

De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- De plannen met de Groene Peelvallei niet meer aansluiten bij de huidige economische 

ontwikkelingen,  

- De huidige financiële positie van de gemeente vraagt om een herbezinning op grote 

uitgaven,  

 

Roept het college op om:  

- Geen verdere stappen te zetten in de uitvoering van de huidige plannen met de Groene 

Peelvallei,  

- Deze plannen opnieuw ter bespreking voor te leggen aan de raad,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie,      Namens de PvdA-fractie,  

 

 

Erik de Vries      Jos Boetzkes 

Namens de GroenLinks-fractie, 

 

 

Ling Ko
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De raad, 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- Na jaren van zoeken en plannen maken er nog steeds niets concreets op tafel ligt wat betreft 

een nieuw stadion voor Helmond Sport,  

 

Draagt het college op om:  

- Helmond Sport te verzoeken voor de zomervakantie te komen met een uitgewerkt plan en 

onderbouwde financiering,  

- Indien hieraan niet tegemoet wordt gekomen, met Helmond Sport te gaan spreken over 

herontwikkeling van de Braak en niet langer medewerking te verlenen aan de realisatie van 

een nieuw stadion op Berkendonk,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie,     Namens de GroenLinks-fractie,  

 

 

Erik de Vries      Ling Ko 
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De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterende dat:  

- Er een overcapaciteit is wat betreft bedrijventerreinen,  

- De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen de komende jaren ver onder het aanbod zal blijven,  

 

 

Roept het college op om:  

- De huidige uitbreidingsplannen los te laten,  

- In samenwerking en afstemming met de omliggende gemeenten te komen met een plan om 

de huidige capaciteit beter te benutten,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie, 

 

 

Erik de Vries 
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De raad,  

 

 

Gehoord de beraadslaging,  

 

Overwegende dat:  

- Er een meer duurzame oplossing moet komen voor de toenemende werkloosheid,  

 

Verzoekt het college om:  

- Samen met het bedrijfsleven, zowel grote bedrijven als het MKB, plannen uit te werken om 

potentiële arbeidskrachten beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt, door te investeren 

in opleiding, omscholing, training, en stages,  

- Middelen voor de uitwerking en uitvoering van deze plannen te vinden in de post onvoorzien 

incidenteel,  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de SP-fractie,     Namens de PvdA-fractie,  

 

 

Erik de Vries      Jos Boetzkes 

Namens de GroenLinks-fractie,  

 

 

Ling Ko 
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SP: zicht op declaraties van college   

door Hans van de Ven   
 
e-mail: h.vdven@ed.nl   
 
HELMOND – De SP in Helmond wil helderderheid over declaraties die B en W indienen en vergoed krijgen. De 
partij kwam donderdag met een motie waarin ze verzocht een overzicht hiervan op de website van de gemeente 
te plaatsen en dit ieder kwartaal te actualiseren. 
 
Het college staat er niet onwelwillend tegenover, maar volgens burgemeester Jacobs zitten er haken en ogen aan 
wat betreft privacy van derden. Hij wilde daar nader overleg over voeren. Daarop hield de SP de motie aan. 
 
Op voorstel van VVD, CDA en SDOH/ HB/ D66 gaan B en W wel al de verleende subsidies publiceren op de site. 
 
De PvdA vroeg om driemaandelijkse informatie over de grondexploitatie. Dat is volgens wethouder Stienen niet 
zinvol. Hij wil wel elk half jaar in de commissie een overzicht geven van de woningbouw. 

 

ED 9 juni 2012        


