
Algemene beschouwingen begroting 2021-2024

Corona/crisis:
Voorzitter, collega’s , inwoners van Helmond en andere geïnteresseerden, wat anders dan anders zijn
bij elkaar om de begroting te behandelen, dank aan de ambtenaren en het college voor het 
samenstellen en aanbieden van deze begroting. Ook gaat onze dank uit naar alle vrijwilligers, die in 
deze moeilijke tijd vele activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners in tact wisten te houden. 
Wij willen als CDA Helmond iedereen die direct of indirect getroffen is door Corona alle sterkte 
toewensen. We juichen alle maatregelen toe die direct te maken hebben met de bestrijding van de 
Coronacrisis en de economische gevolgen hiervan.  Door nu solidair te zijn met je medemens kunnen 
we de onderlinge verdraagzaamheid vergroten, de tweedeling in onze maatschappij tegengaan,  
waardoor we toe kunnen groeien naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt.

Organisatie:
Hier hoort ook een dienstbare overheid bij. Een overheid die continue het besef heeft dat ze er voor 
de burgers zijn en die denkt in mogelijkheden. Helaas moeten we vernemen dat onze ambtelijke 
organisatie kampt met onderbezetting, een hoog personeelsverloop is hiervan één van de oorzaken. 
Wij vrezen dat dit gevolgen zal hebben voor de kwalitatieve dienstverlening richting onze burgers. 

Zorg en Welzijn:
Ook de zorg moet voor de burgers toegankelijk blijven, waarbij het uitgangspunt blijft dat de cliënt 
centraal staat, niet alleen in woord maar ook in daad. Dat de zorg op lange termijn ook betaalbaar 
moet blijven onderschrijven we, echter wordt dit niet bereikt door het aantal aanbieders drastisch te 
verminderen, in tegendeel.  Onze speciale dank gaat uit naar het zorgpersoneel, ondanks een 
enorme werkdruk dragen zij ervoor dat ons zorgsysteem toch draaiende blijft, nogmaals dank.

Jeugd en Onderwijs (IHP JvB):
Tijdens de vorige begrotingsbehandeling hebben wij aandacht gevraagd voor de huisvesting van met 
name de Jan van Brabant college aan de Molenstraat. We moeten helaas concluderen dat in de 
huidige begroting dit verder niet is meegenomen. Bent u nog met elkaar in gesprek en kunt u 
concreet aangeven hoe u hiermee omgaat de komende periode? Het kan toch niet de bedoeling  zijn 
dat de leerlingen ook in de winterperiode met ramen open in de klaslokalen moeten zitten. De jeugd 
is onze toekomst en wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat zij hun toekomst ook waar kunnen 
maken.

Sport en beleefcampus:
Helaas is er vertraging opgetreden bij het mooie project van de sport- en beleefcampus de Braak. We
zien dat de school al aardig is gerezen. Echter door de vertraging zitten zij dadelijk wel langer in een 
bouwput. Ditzelfde geldt ook voor de amateurvereniging op de Braak. Zij hebben al gedeeltelijk  
afscheid genomen van hun accommodaties en leven nu in een onzekerheid. Onzekerheid en onrust 
over hoe zij de organisatie van +/- 70 teams die wekelijks trainen/voetballen moeten gaan regelen.  
Graag uw aandacht hiervoor. 

Bereikbaarheid, Economie/werkgelegenheid:
Zeker in deze tijden kan onze economie een impuls gebruiken om de reeds aanwezige 
werkgelegenheid te behouden en meer werkgelegenheid aan te trekken. Hiervoor is een goede 
bereikbaarheid van de stad cruciaal.  Dit geldt ook ons centrum, de ondernemers hebben het toch al 
zwaar en wij gunnen ze een goede omzet. 

Het college heeft onze instemming voor de vele maatregelen op het gebied van armoedebestrijding. 
Wel vragen we aandacht voor de “stille armoede”. De hard werkende gezinnen of de kleine 



ondernemers die elke maand weer hun uiterste best moeten doen om de eindjes aan elkaar kunnen 
te knopen.  

Financiën/toekomstperspectief:
Voorzitter voordat ik afrond wil ik nog het volgende benadrukken.
Helmond is altijd spaarzaam geweest, daarom hebben we kunnen groeien en kunnen bouwen aan 
ons mooie Helmond. Om ook in de toekomst mooie dingen te kunnen doen is het belangrijk dat je als
goed huisvader omgaat met je centen. 
Wij ondersteunen alle maatregelen die nu nodig zijn om de werknemers, ondernemers, ZZP`ers en 
alle verenigingen nodig hebben om nu te overleven. Een grote, eenmalige investering mag wat ons 
betreft hiervoor worden ingezet, geen probleem!  Maar als we net als de afgelopen jaren structureel 
interen op ons vermogen vinden wij dit onacceptabel, dat doen we thuis ook niet. Daarom is uw 
voorstel om toestemming te krijgen om het schuldenplafond te verhogen naar 75%, wat neerkomt 
op een verdubbeling van onze schuldposities naar ruim 375 miljoen euro, onaanvaardbaar! U zadelt 
de huidige en toekomstige Helmonder op met zeer grote schulden, let op geld lenen kost geld!

Tot zover in 1e instantie voorzitter, de inhoudelijke onderbouwing zullen we nader toelichtien tijdens 
de commissievergaderingen van 3 en 4 november a.s. 


