NIEUWSBRIEF 7 – CDA HELMOND
De 7e editie van de Nieuwsbrief, met samenvattingen van
de begrotingsbijdrage en de WMO-discussie.
Heeft u een onderwerp voor een volgende nieuwsbrief?
Dan mag u dit mailen naar nieuwsbrief@cdahelmond.nl

Begrotingsbehandeling 2017
Op 3 november is de begroting 2017 behandeld in de
gemeenteraad van Helmond. Verdeeld over 13
Helmond
beleidsterreinen is daar een bedrag van € 350 miljoen
mee gemoeid. Door middel van de strategische agenda
2016-2020 en een duurzaam financieel beleid zal de
Wat staat er op de agenda in december en
komende jaren gewerkt worden aan een structureel beter
januari?
en sterker Helmond. We worden daarbij geholpen door
een herstel van de economische omstandigheden,
12 december – Commissie Maatschappij
gepaard gaande met het herstel van de woning- en
met o.a. Adviesstructuur Sociaal Domein.
arbeidsmarkt.
De begroting is sluitend en door een meevaller in de
septembercirculaire van 6 ton hebben we enkele actuele
knelpunten aan kunnen pakken.
Een verhoging van de OZB wordt gecompenseerd door
een verlaging van de afvalstoffenheffing (in lijn met het
coalitieprogramma). Daarnaast hebben we de tarieven
voor het parkeren niet extra verhoogd en het gepast
parkeren verlengd. Het fietsbeleid krijgt een impuls.
De inzet van de reserves WMO gaf de nodige discussie
(zie volgende pagina). De eigen bijdrage zal per 1 januari
structureel verlaagd worden. Tevens komt er extra geld
beschikbaar, met name voor kinderen die opgroeien in
armoede. Betreffende de asielzoekers die een
verblijfsvergunning gekregen hebben, willen we ook de
ouders ondersteunen met extra scholing.
We hebben als CDA extra aandacht gevraagd voor de
mantelzorgers en via een breed gedragen motie voor
ondersteuning van mantelzorgers die te maken hebben
met dierbaren in de laatste levensfase.
Een lang gekoesterde wens van het CDA gaat in
vervulling door de ontwikkeling van de Sportcampus,
samen met onderwijs en gezondheidsaspecten, op de
Braak. Ook de Stadsoase in de vorm van het Havenpark
zal nader uitgewerkt worden. We zijn blij dat de
Mierloseweg eindelijk opgeknapt wordt.
Al met al kunnen we constateren dat het beter gaat,
zowel voor de inwoners van de stad als voor de
gemeentefinanciën. Er zijn nog risico’s, maar ook veel
uitdagingen.
Namens de fractie, Jan Roefs
(De volledige bijdrage vindt u op onze website
www.cdahelmond.nl)

13 december – Commissie Omgeving met
o.a. Presentatie Centrumperspectief en
Fietsagenda 2016-2025.
14 december – Openbare Algemene
Ledenvergadering CDA Helmond in de
Gildekamer (zie volgende pagina)
15 december – Commissie Bestuur en
Economie met o.a. Reglement van orde
Raad Helmond en Plan van Aanpak
verlagen Buigmiddelen.
10 januari – Gemeenteraadsvergadering
14 januari – Partijcongres CDA
16 januari – Commissie Maatschappij
17 januari – Commissie Omgeving
19 januari – Commissie Bestuur en
Economie
31 januari – Gemeenteraadsvergadering
De agenda's voor de vergaderingen van
januari zijn vanaf 6 januari te
raadplegen op www.helmond.nl
Net als de raadsvergaderingen, zijn ook
de commissievergaderingen openbaar.
Kom eens kijken en luisteren!

Samenvatting uitleg WMO-gelden

Algemene Ledenvergadering 14-12

U kunt de commotie die in Helmond ontstaan is niet
gemist hebben: geld voor de zorg zou besteed worden op
andere terreinen dan de zorg. Iedereen beschouwt WMO
als pure zorg, zoals rolstoelen, scootmobiels,
huishoudelijke hulp, maar dat is slechts een smal
onderdeel binnen de WMO. De WMO gaat over mensen
ondersteunen op het gebied van welzijn.

Woensdag 14 december is de volgende
Algemene Ledenvergadering. Deze zal om
20:00 uur beginnen in de Gildekamer van
het St. Catharinagilde (Adres: Binderen 6,
bij Scouting Leonardus).

We gebruiken ook nog vaak de term Sociaal Domein: het
Sociaal Domein gaat over de nieuwe werkterreinen
participatie, jeugdzorg en uitbreiding WMO (WMO2015).
In Helmond is € 4,5 miljoen vanuit de reserve Sociaal
Domein ingezet voor het Sociaal Innovatief Fonds. Vanuit
dit fonds subsidiëren we het Stadslab en het
Stadsleerbedrijf. Het Stadslab stimuleert projecten die
zorg en welzijn op een nieuwe manier aanjagen, waarbij
de eigen kracht en vernieuwing speerpunten zijn. Het
Stadslab heeft ook geld beschikbaar gesteld voor een
kookboek, gemaakt voor autistische kinderen wat o.a.
zelfstandigheid van deze kinderen als doel heeft.
Uiteindelijk is dat de reden geweest voor sommige
politieke partijen om tegen de begroting 2017 te
stemmen. Tevens de reden voor krantenartikelen met als
klap op de vuurpijl een uitzending in Nieuwsuur. Hierdoor
ontstond opnieuw een groot publiek debat. 'Het zijn toch
zorggelden en geen gelden voor een kookboek!' Hierop
kwamen er voorbeelden tevoorschijn van mensen waar
de zorg op dit moment niet goed geregeld zou zijn. Het
betrof dan met name de hulp in de huishouding.
Stand van zaken nu:
1. Bij de begroting is unaniem besloten om een
onderzoek door de Rekenkamercommissie in te stellen
naar de redenen van de grote overschotten bij het sociale
domein.
2. Het college van Helmond heeft uitleg gegeven. Een
oproep om bij klachten over te weinig zorg direct contact
op te nemen. Zelf te gaan onderzoeken of de
huishoudelijk hulp inderdaad op orde is.

De mooie locatie en het interessante
programma mag u niet missen! Wij
verwachten dan ook een grote opkomst.
De verandering in de fractie zullen
worden toegelicht. Tevens aandacht voor
de punten uit ons verkiezingsprogramma
en wat we daarvan al hebben bereikt.
Fractievoorzitter Jan Roefs zal spreken
over de CDA inbreng in de begroting van
2017.
Uiteraard komen ook de wethouders
Frans Stienen en Margreet de Leeuw aan
het woord. Margreet zal een reflectie
geven op de huidige tijd.
We zien u allen graag 14 december!

Landelijk Partijcongres 14 januari
Op zaterdag 14 januari vindt het
landelijke partijcongres plaats in
Barneveld. Die dag wordt onder andere
het verkiezingsprogramma voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart
definitief vastgesteld.

Onze eigen fractievoorzitter Jan Roefs zal
namens Helmond naar het congres gaan.
De fractie van het CDA heeft direct via haar website
Hij staat in de regio Eindhoven/ Den
(www.cdahelmond.nl) uitleg gegeven en nogmaals in een
Bosch op plek 46 op de kandidatenlijst bij
debat gevraagd of inderdaad de basiszorg in orde is,
de verkiezingen.
want wij staan op het standpunt dat eerst de basis in
orde moet zijn (en dat is het volgens de wethouder) en
dat je dan inderdaad de WMO als breder terrein kunt
beschouwen.

Laat onverlet dat iedereen in Nederland zich zorgen
maakt om de zorg! En dat een publiek debat over het
uitgeven van de middelen op deze manier de stad en de
kloof tussen burgers en politiek geen goed doet. Gelukkig
zullen de eigen bijdragen in 2017 verlaagd gaan worden,
zodat goede zorg voor iedereen bereikbaar blijft!
Namens de CDA Fractie, Angelique Raaijmakers

Redactie Nieuwsbrief:
Marlène Blijlevens
Marcel Heesakkers
Jan Roefs
Reageren? Stuur een mail naar:
nieuwsbrief@cdahelmond.nl

