Voorzitter, collega raadsleden, wethouders, toehoorders op de publieke
tribune en online,
Wij behandelen vandaag de begroting 2022 en de meerjarenbegroting
2022-2025.
Zoals ook bij de vorige begrotingen in deze raadsperiode is de
kernboodschap positief. Het is een sluitende begroting en ons
weerstandsvermogen geeft aan dat we nog steeds voldoende vet op
onze botten hebben. Dat is fijn omdat er dan ook middelen beschikbaar
blijven voor eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Dit is de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode. Immers
in maart 2022 zijn er weer verkiezingen.
Gelukkig hebben we in deze raadsperiode, ondanks alle
coronaperikelen , wel op diverse terreinen doorgepakt. Kijk naar Sporten beleefcampus de Braak, het nieuwe zwembad dat gebouwd gaat
worden, ons nieuwe huis voor de stad en de nieuwe sociale teams die
vanaf 2022 aan de slag gaan.
Helaas zijn we nog niet van Corona af maar bij tegenslagen leer jezelf
en elkaar beter kennen. De sterktes en de zwakke plekken in onze
samenleving laten zich duidelijker zien. En juist dat vergt een zorgzame
overheid. Dat voorzitter… is het centrale thema van onze bijdrage.
De zorg voor haar inwoners is, en dat vinden we allemaal, een kerntaak
van de gemeente.
Twee hoofdpunten, zo u wilt, pijnpunten zijn veiligheid en de tweedeling.
Veiligheid is een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid en dus van
cruciaal belang. De thermometer geeft niet aan, dat wat betreft het
veiligheidsgevoel alles in orde is.
Kijk bijvoorbeeld naar de omgeving van de Ameideflat, Koninginnehof
en de aanhoudende vuurwerk overlast.
Het lijkt wel of gezag en respect het verliezen van de overlast en de
criminele bedoelingen.
Wij weten dat dit een landelijk probleem is maar het speelt zeker ook in
onze stad.

Het blijft triest, te constateren dat geweld, ondermijning en
cybercriminaliteit steeds verder oprukken. Ondanks goed bedoelde
pogingen is het heel moeilijk te stoppen.
De tweedeling neemt nauwelijks af. Het lijkt erop dat de sterke
schouders nog sterker worden en de zwakke nog zwakker. Het is
stuitend om te zien dat instellingen als schulddienstverlening, Stichting
Leergeld, de voedselbank en Super Sociaal nog steeds hard nodig zijn.
En daar komt de ellende van corona en voor sommige de
toeslagenaffaire, nog bovenop. Ook maken mensen zich zorgen of ze in
de toekomst nog wel een passende, betaalbare woning kunnen krijgen.
Gelukkig treffen we als gemeente in dit verband een aantal zorgzame
maatregelen maar het is en blijft zaak dat we de kwetsbaren in onze
samenleving goed volgen en beschermen. Want dat mensen in
sommige wijken tot wel 7 jaar korter leven kunnen we niet accepteren.
Het maakt dus wel uit waar je wieg staat. Iedereen heeft recht op goede
scholing zodat bv laaggeletterdheid in de toekomst niet of nauwelijks
nog voorkomt.
Ook de zorg voor inclusiviteit is een heet hangijzer. We roepen
beleidsmatig dat iedereen moet kunnen meedoen, rondkomen en
vooruitkomen. In de praktijk werkt dit soms toch anders uit. Er zijn nog
veel barrières.
Fijn dat het college het VN Verdrag Handicap ter hand heeft genomen.
Binnen het college en de ambtelijke organisatie is op dit verdrag
ingezet. Inwoners worden betrokken om zo tot een zo toegankelijk
mogelijke stad te komen. Veel beleidsmaatregelen worden nu langs
deze meetlat gelegd. Zo wordt onze stad nog toegankelijker voor
mensen met een beperking. Het gaat met kleine stapjes maar we gaan
vooruit. Uiteraard moeten wij als raad hier alert op zijn.
Het zou fijn zijn als er een financiële middelen komen voor kleine
aanpassingen die voor mensen met een handicap een grote verbetering
zijn. Nu lopen ideeën vast op financiën. Zeker als het wijzigingen zijn op
bestaande locaties. Hiervoor dienen wij een motie in.
Wij hebben in de voorjaarsnota gevraagd om een fietsenstalling
onder/bij het nieuwe zwembad zodat iedereen zijn of haar
vervoermiddel veilig kan stallen. Denk aan Scootmobielen,
aankoppelbikes maar ook elektrische fietsen. We willen graag dat
iedereen gebruik kan maken van het zwembad en dan hoort zo’n
voorziening er zeker bij. Wethouder kunt u ons aangeven hoe de stand
van zaken is??

De zorg voor onze verenigingen en de vele vrijwilligers staat bij Lokaal
sterk hoog in het vaandel. Vrijwilligers zijn en blijven het cement van
onze samenleving. Die verdienen onze waardering.
Kijk ook naar de accommodaties. De privatisering heeft de verenigingen
zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun spullen. Levert dat het gewenste
resultaat op? Zijn accommodaties goed onderhouden of raken ze in
verval doordat verenigingen niet beschikken over voldoende middelen
om de zaak goed te beheren. Is bekend hoe de staat van de
geprivatiseerde accommodaties is en hoe de onderhoudsplannen er uit
zien??
Hoe groot is de accommodatie knelpuntenpot en is dat voldoende??
De vraag naar hulp binnen het sociaal domein blijft groeien. Het rijk
heeft ook ingezien dat gemeenten de bijbehorende kosten niet allemaal
kunnen dragen. Daarom zijn er extra financiële middelen toegekend
voor 2022. Er ligt voor de gemeente wel een opgave om de uitgaven,
zeker voor jeugdzorg, beter beheersbaar te maken en te zorgen dat de
hulp die wordt verleend effectief is.
Ook is de verwachting dat de loonkostensubsidie die in Helmond veel
wordt toegepast onderdeel wordt van de BUIG middelen. Deze zullen
naar verwachting positief worden bijgesteld. Wethouder is hier al iets
meer over bekend??
We trekken voor 2022 een bedrag van 100 duizend euro extra uit voor
veiligheid en handhaving.
Tevens komt er de komende jaren 200 duizend euro per jaar bij voor
extra capaciteit bij de afdeling Veiligheid en naleving.
Is dit wel voldoende. Rapporten hebben ons laten zien dat we nog veel
meer en beter moeten investeren in veiligheid en handhaving. Het is
een begin wat ons betreft. Een goed voorbeeld is de stadsmarinier in de
binnenstad.
Voorzitter ik ben een middag op pad geweest met twee van onze
mensen van handhaving.
Wat een goed werk verrichten zij. Zij zijn ogen en oren in de wijken en
zien wat er gebeurt. Wij zouden bij het maken van beleid wat vaker
gebruik moeten maken van deze kennis. Ook heb ik een kijkje mogen
nemen op de locatie waar de camera’s worden uitgelezen. Wat een
verademing vergeleken met een paar jaar geleden. Zo’n heldere
beelden. Daar kunnen we iets mee.

Wat ons betreft mag er op veel meer plaatsen gebruik worden gemaakt
van camera’s. Dit zou het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten
maar ook zie je dan welke overlast er is. Veel inwoners vragen hierom.
Wij weten ook dat zaken dan verplaatsen maar als er op meer plekken
camera’s komen kan de crimineel of dealer bijna nergens meer naar toe
zonder gezien te worden.
Voorzitter ook vragen wij aandacht voor voldoende betaalbare woningen
in onze stad. We spreken veel mensen die op zoek zijn naar
woonruimte. Maar omdat er weinig doorstroom mogelijkheden zijn
vinden bijvoorbeeld onze jongeren nauwelijks nog een woning om ook
zelfstandig een toekomst op te bouwen. We bouwen al heel veel in de
stad maar wij vragen hier blijvende aandacht voor.
Re-integratie van werkloze inwoners is een zaak van Senzer en een
zorg voor ons. Wij vragen daarom te kijken naar de menselijke maat. Als
mensen al meerdere keren zijn opgeroepen om te kijken of ze echt
verdiencapaciteit hebben en steeds te horen krijgen dat het niet lukt, dat
ze niet geschikt zijn. Dit zou niet moeten.
Als deze mensen zich wel heel verdienstelijk maken voor onze
maatschappij via bv vrijwilligers werk laat dit dan ook gelden als
uitstroom. De diverse vrijwilligers organisaties kunnen niet zonder hen
en het geeft deze mensen een gevoel dat ze er toch echt toe doen in
onze maatschappij. Wethouder hoe kijkt u hier tegenaan?
Voorzitter wij stippen ook even de verkeersveiligheid aan in onze stad.
Er zijn blijkbaar een aantal plekken waar meer dan gemiddeld zaken
fout gaan en ongelukken en bijna ongelukken gebeuren. Wij vragen het
college deze plekken eens goed in kaart te brengen en te kijken wat er
op korte termijn, misschien met kleine aanpassingen gedaan kan
worden om dit op te lossen. Kijk bv even naar de Weg door de Rijpel
waar al een aantal keer mensen betrokken zijn geweest die op het
moment van het ongeval niet eens aan het verkeer deelnamen maar
toch schade aan hun voertuig hebben.
Lokaal sterk is verheugd dat de woonlasten voor onze inwoners maar
marginaal stijgen.
Wel zijn we benieuwd naar de totale resultaten van een volledig jaar
Diftar. Hoe hebben we het gedaan als gemeente? Zijn er veel meer
afval dumpingen geweest bijvoorbeeld.

Voorzitter Lokaal sterk is zich er van bewust dat er nog veel meer zaken
spelen in onze gemeente. Energietransitie, ons Centrum en
kernwinkelgebied, onze bedrijventerreinen, onze culturele sector, onze
zorg voor de ondernemers die het heel moeilijk hebben door de corona
crisis. Ook allemaal zeer belangrijke zaken.
Wij zijn een ambitieuze stad en bij al die ambitie hoort een voldoende
groot en adequaat ambtenarenkorps.
Hopelijk kunnen we snel alle vacatures invullen zodat we weer op volle
kracht verder kunnen.
Tenslotte is er nog, last but not least… de zorg voor elkaar. Laten we
samen in goede harmonie, werken aan een nog beter Helmond. Dat
vergt collegialiteit en respect. Het goede voorbeeld moet immers van de
overheid… van ons zelf dus, komen. Pas dan krijgen we van onze
inwoners ook respect en vertrouwen terug.

