
Commissievergadering begroting 2021-2024, 3 november 2020

Voorzitter,

In deze bijzondere tijd, op deze bijzondere manier, waar niet de gehele raad kan meedoen 
vanuit de raadzaal. Gaan we over op onze inbreng en indien ik door een collega aangevuld 
moet worden zal ik misschien iets later kunnen reageren omdat de techniek iets achterloopt 
en het niet anders kan. Hiervoor begrip, niet alleen van u als voorzitter maar ook begrip voor
onze collega's.

Veiligheid en Handhaving
Je zou ieder mens en dier een veilig onderdak willen bieden, helaas is dit niet voor iedereen 
weggelegd. We zien een verruwing in onze samenleving. In onze ogen komt dat ook mede 
door het drugsgebruik. We hebben onlangs in de commissievergadering van de specialisten 
gehoord dat een 2e coffeeshop de problemen niet oplossen, maar dat het alleen maar 
normaler gaat worden om drugs te gebruiken. Wij als CDA zijn tegen het uitbreiden van 
coffeeshops, het gedoogbeleid en alles wat er bij komt kijken.
Daarnaast zien wij in tal van wijken de vernielzucht toenemen, wij verzoeken het college 
meer in de wijken te controleren op de juiste momenten, en de veroorzakers hard aan te 
pakken. 

Werk en inkomen
Om armoede te bestrijden is werk het beste medicijn, men krijgt ritme in zijn of haar lijf. 
Helaas is het verschil tussen werken en thuis zitten te klein door alle heffingen.
Werken moet echt lonen!
Sommige van ons hebben daarbij een steuntje in de rug nodig, laat Senzer die mensen op 
een juiste manier begeleiden en betalen zodat iedereen ook meedoet in deze maatschappij.
Daarnaast brengt een goede infrastructuur meer bedrijven naar Helmond om zo meer 
Helmonders aan het werk te krijgen. Elke Helmonder heeft de kwaliteit om zo zijn of haar 
steentje bij te dragen voor een betere samenleving.

Zorg en welzijn
Veel ouderen maken gebruik van zorginstanties, wij als CDA kiezen voor goede kwalitatieve 
aanbieders die passen bij de vraag en behoefte van de klanten. De zorgaanbieders moeten 
dienstbaar zijn voor de klanten. Een kleine zorgaanbieder kan misschien wel veel betere zorg
bieden dan een grote speler. Elke zorgaanbieder moet er wel goed voor zorgen dat de 
administratieve processen goed verlopen en het zou mooi zijn dat alle zorgaanbieders en 
personeel van de zorgaanbieders uit of rondom Helmond komen. Geef die kleinere 
zorgaanbieders uit onze stad dan ook zeker een kans, zij weten wat er speelt in onze stad, 
kennen de klanten en spreken dezelfde taal.

Jeugd en onderwijs
Door de huidige situatie waarin we verkeren heeft de jeugd het moeilijk, we zien dit terug in 
de gedragingen/verruwing bij verschillende jeugdigen en niet alleen op school maar ook in 
hun vrije tijd. Sporten kan hierbij een grote uitlaatklep zijn.
Probeer er alles aan te doen om de jeugd van de straat af te houden.



Daarnaast hebben onze jeugdigen recht op goede kwalitatieve scholen waar de 
luchtkwaliteit goed moet zijn. Geef voorrang aan de huisvesting van de Jan van Brabant, 
zoek naar oplossingen want zo kun je de jeugd niet op een verantwoordelijke manier les 
geven. Vraag: Kunt u ons aangeven of alle Helmondse scholen voldoen aan de huidige eisen 
die gesteld worden mbt luchtkwaliteit op onze scholen? Als het antwoord nee is, Per 
wanneer voldoen de scholen hier wel aan?

Bestuur en organisatie
Het CDA streeft naar een dienstbare overheid, waar de inwoners, bedrijven en verenigingen 
snel maar correct worden behandeld. Waar gekeken wordt naar oplossingen in plaats van 
onmogelijkheden. Het CDA maakt zich zorgen over ons ambtenarenkorps: teveel verloop en 
teveel vacatures en dat verhoogt wederom de werkdruk enorm. Dit vertraagt ook de interne
plannen die worden gemaakt. Daarnaast horen wij ook uit de markt dat het een hels karwei 
is om een vergunning te krijgen om te bouwen. 
Vraag: Hoe gaat u de ervoor zorgen dat we wel de juiste mensen aan ons gaan binden?

Algemene dekkingsmiddelen en verplichte paragrafen
Al enkele jaren geven wij als CDA u aan dat we op te grote voet leven. We halen al enkele 
jaren meer uit de bestemmingsreserves (zeg maar uit onze spaarpot) dan dat we toevoegen. 
De laatste 3 jaar al meer dan 28 miljoen en dan komt er voor 2020 nog een kleine 20 miljoen
bij. Anders gezegd we hebben vanaf 2017 al bijna 50 miljoen meer opgemaakt. Dit kunt u 
ook lezen in het verslag van onze accountant. En als kers op de taart, wat ons betreft een 
zure taart, als deze meerjarenbegroting ook wordt aangenomen wordt er nog een aanslag 
gepleegd van ruim 25 miljoen. Kortom 75 miljoen meer opmaken in een periode van 8 jaar.  
Dit college heeft een herijking van het financieel beleid toegevoegd en vraagt hiervoor ook 
instemming, graag zouden wij als CDA eerst een discussie voeren over de toekomst over ons 
grondbedrijf. Wat gaan we doen? Houden wij een actief grondbedrijf of laten we dat 
compleet over aan de markt? Als we gaan voor een actief grondbedrijf moeten we daar ook 
financieel rekening mee houden en die keuze hebben we nog niet gemaakt.
Vraag: Wat gaat u doen met die ruim 200 miljoen euro die u kunt gaan lenen als onze 
collega's deze meerjarenbegroting aannemen?

Tot zover  


