Voorzitter,
andere aanwezigen en mensen die meekijken,
Dit is de laatste begroting van dit college in deze bestuursperiode. Een college
waarin GroenLinks voor het eerst deel heeft genomen met een eigen wethouder.
Voor ons een goed moment om de balans op te maken.
Voorzitter, gedurende een periode van vier jaar gebeurt er nogal wat. Volgens een
analyse uit het ED van vorige week heeft de Helmondse politiek behoefte aan rust in
de tent, nadat onze stad afgelopen jaar keer op keer het landelijke nieuws haalde
met conflicten en schandalen. Voorzitter, het heeft onze fractie gestoord dat door dit
gedoe de mensen in de stad en onze verantwoordelijkheid voor het functioneren van
de Helmondse samenleving naar de achtergrond leek te verdwijnen. Want daar moet
het vandaag vooral over gaan. Welke politieke keuzes maak je om de stad vooruit te
helpen en mensen perspectief te bieden?
Voorzitter, de begroting voor komend jaar zit solide in elkaar. Een knappe prestatie
van dit college, dat mag best eens gezegd worden. Er is geen miljoenentekort waar
sommige andere gemeenten mee kampen, er is zelfs ruimte om te investeren. Dit
stadsbestuur doet wat nodig is, ook al is de weg ernaar toe soms vol kuilen en
bochten.
We hebben toegankelijke zorg in de stad, meer bedrijvigheid en minder
werkeloosheid. Volgens de laatste statistieken is Helmond veiliger geworden, nu het
gevoel nog. We hebben een regionaal bereikbaarheidsakkoord met ruim baan voor
de fiets, meer focus op smart mobility en minder op asfalt. We investeren volop in
meer en veilige fietspaden. Er is een nieuw perspectief op het centrum met
Havenpark (een lang gekoesterde wens van GroenLinks). We zorgen dat onze
inwoners en nieuwe Helmonders prettig kunnen wonen, waar ze ook vandaan
komen. Onze gemeentelijke gebouwen, scholen en sportcomplexen worden allemaal
energieneutraal, onze huizen aardgasvrij en allemaal voorzien van glasvezel.
Volgend jaar wordt een prachtig Speelhuis opgeleverd en de Cacaofabriek is van
zorgenkindje getransformeerd in een bruisende cultuurtempel. Visualiseer daar een
toekomstige sport- en beleefcampus bij plus de slimste wijk van de wereld, dan
verdient deze stad een beter imago!
Dat wil geenszins zeggen dat Helmond het Utopia van Brabant is. Er is nog veel te
doen. Zo is de armoede is nog te groot, de ongeletterdheid te hoog, evenals het
aantal inwoners dat gebruik moet maken van een uitkering. De jeugdhulp en WMO
zijn inmiddels goed geland maar moeten de komende jaren nog worden
doorontwikkeld.
Uit het meerjarig beleidsperspectief blijkt dat inwoners met ondersteuningsvragen
vanaf 2018 terecht kunnen bij een van de vier Sociale Teams. Teams die niet alleen
bestaan uit WMO-consulenten, gezins- en jongerencoaches en maatschappelijk
werkers maar op termijn ook uit wijkverpleegkundigen en uitkeringsspecialisten.
Voorzitter, dit vinden wij een goede ontwikkeling. Deze specialisten op hun eigen
vakgebied staan hierdoor in verbinding met elkaar, kunnen zorgen voor een integrale
aanpak en nog meer zorg op maat. Ook in de preventieve sfeer.
Maatwerk blijkt toch wel het sleutelwoord van de toekomst. Naast zorg op maat,

willen mensen graag wonen op maat. Er is een toenemende maatschappelijke
behoefte aan meedenken aan de tekentafel, specifieke woningen voor ouderen,
goedkope woningen voor jongeren en tiny houses voor de duurzaam denkende
inwoners.
In Brainport Smart District gaan we nog een stap verder. Dit wordt een slimme wijk
op alle fronten. Het draait hier niet alleen om nieuwe technieken, ook om sociale
veerkracht, zorg, anders wonen.
Maatwerk zien we ook in de onlangs aangekondigde pilot met het busvervoer,
BravoFlex. Een positieve ontwikkeling wat GroenLinks betreft, maar met één
zorgpunt: studenten met een OV-kaart kunnen hier geen gebruik van maken. Kan de
wethouder hierover nog in gesprek gaan met de provincie en Hermes?
Ook in het onderwijs wordt er steeds meer maatwerk toegepast. Dat zie je terug in
bijvoorbeeld het gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling, evenals in
toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Het onlangs vastgestelde Integraal
Huisvestingsplan is hier een mooi voorbeeld van met als aansprekend sluitstuk de
huisvesting van het Dr. Knippenbergcollege en Vakcollege als integraal onderdeel op
De Braak.
Dat brengt mij op het volgende, voorzitter. Met de toekomstige huisvesting van de
Knip op de Braak dreigt er ongelijkheid in huisvesting van de middelbare scholen.
Het Jan van Brabant College voelt zich het ondergeschoven kindje. Het zou echter
jammer zijn als om gebouwelijke disbalans deze school, in het hart van onze stad,
onder druk komt te staan. Het Jan van Brabant biedt namelijk als enige middelbare
school tweetalig onderwijs aan havo en vwo-leerlingen en binnenkort ook op mavoniveau. Dit is belangrijk gezien de internationalisering van onze samenleving.
Voorzitter, wij hebben begrepen dat de wethouder in gesprek is met het Jan van
Brabant, wij verzoeken om hier de vaart in te houden.
Voorzitter, kunst en cultuur verlevendigen de stad. Het doet ons dan ook deugd om te
lezen dat het percentage inwoners dat amateurkunst beoefent de laatste jaren is
gestegen van 15 naar 20%. Om ook onze jongeren te stimuleren aan het Helmondse
culturele leven deel te (blijven) nemen, dienen wij een motie in voor cultuurvouchers
voor 18-jarigen.
Tot slot voorzitter, vragen wij aandacht voor Helmond als Duurzame en Gezonde
stad. Uiteraard zijn we zeer verheugd met de intentieverklaring die onlangs door een
groot aantal partijen is ondertekend voor een aardgasvrije stad. Wat GroenLinks
betreft kan het niet Duurzaam genoeg zijn. In dit kader dienen we dan ook twee
moties in: motie Duurzaamheid in het Havenpark en een motie over Luchtkwaliteit.
Gezonde lucht is namelijk van levensbelang. En nu zelfs Porsche heeft besloten om
elektrische auto’s te gaan produceren, moet het toch mogelijk zijn om full speed de
grenswaarden van de Wereld Gezondheids Organisatie te halen.

