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Inleiding wethouder Smeulders

Nederland herstelt langzaam van een langdurige recessie. 

De economie krabbelt voorzichtig op. Dat vertaalt zich gelukkig ook 

door in het Helmondse;  de werkgelegenheid stijgt licht, maar we zijn 

er nog niet. Landelijke bezuinigingsmaatregelen hebben ook gevolgen 

voor Helmond. We zien landelijke een afvlakking van de sociale 

zekerheidsvoorzieningen. Er is nog steeds veel leegstand van kantoor- 

en winkelruimte en het midden- en kleinbedrijf ervaart nog steeds de 

gevolgen van de aanhoudende economische crisis.

Sluitende begroting

De ambities voor Helmond zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 

‘Mensen maken de stad’ vormden het vertrekpunt voor de 

Programmabegroting 2016. We kiezen voor een sociale, 

toekomstbestendige stad; een stad waarin iedereen kan meedoen. 

Ons sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen, en we 

bieden een vangnet aan hen die dat echt nodig hebben. Helmond is 

daarnaast een ondernemende stad. Een volwaardige speler binnen 

Brainport en centrumstad binnen de Peel. Het is van belang dat 

Helmond zich economisch blijft ontwikkelen: bedrijvigheid betekent 

banen voor onze inwoners en kansen voor onze jeugd. 

Naast het realiseren van belangrijke ambities uit het coalitieakkoord 

– investeren in een sociaal innovatief fonds en armoedebeleid – stond 

de begroting in 2015 vooral in het teken van bezuinigen. Vorig jaar 

is het bezuinigingsplan 2015-2018 vastgesteld. De effecten voor de 

begroting 2016 zijn hierin meegenomen. Het resultaat: een sluitende 

begroting en een gedragen en financieel gezond meerjarenbeleid

Gelijkblijvende lastendruk 

Voor wat betreft de lastendruk voor onze inwoners houden we vast 

aan het uitgangspunt uit het coalitieakkoord. De gemeentelijke 

lastendruk gaat in zijn totaliteit in deze bestuursperiode niet omhoog. 

Wel voeren we elk jaar een inflatiecorrectie door. 

Dat betekent voor 2016 dat er alleen een inflatiecorrectie van 1,75% 

wordt doorberekend.

Investeren in de toekomst

Voor 2016 kunnen we de blik weer op ‘vooruit’ richten. We 

willen investeren in de toekomst van Helmond. Zo investeren we 

nadrukkelijk in het versterken van lokale netwerken, via een Stadslab 

en een Stadsleerbedrijf, en investeren we in de Leonardusbuurt. 

Ook Automotive, Green & Smart Mobility en Food blijven belangrijke 

speerpunten. We investeren in onze eigen gemeentelijke organisatie; 

dat is nodig om als overheid mee te kunnen bewegen met een 

maatschappij in verandering. Nieuw in deze begroting is het 

Cofinancieringsfonds, waardoor 2 miljoen euro beschikbaar komt voor 

het inspelen op nieuwe kansen. Daarnaast willen we de komende 

jaren investeren in het hart van onze stad: het centrum en het 

Havenpark.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Paul Smeulders

Wethouder Financiën en Belastingen
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Gemeenteraad akkoord met 
begroting 2016

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 november is de 

begroting 2016 door een ruime meerderheid van de gemeenteraad 

vastgesteld. Er was volop ruimte voor discussie, andere zienswijzen 

en wijzigingsvoorstellen. Al met al een constructieve vergadering 

waarin 14 moties en 4 amendementen aan de orde kwamen. Moties 

zijn voorstellen die niet direct extra geld hoeven te kosten. Bij 

amendementen is dat anders. Dat zijn voorstellen die wel extra geld 

kosten. Daarin wordt ook aangeven waar dat geld dan vandaan moet 

komen. Van de amendementen zijn er drie verworpen en is er één 

ingetrokken. Er zijn 13 moties aangenomen. Een kleine greep uit de 

moties:

• Eisen voor duurzaamheid en eerlijk bankieren opnemen bij de 

 aanbesteding van de nieuwe huisbankier in 2016.

• Het behouden van de functie buurtbeheerder.

• Onderzoek doen naar het instellen van een jeugdgemeenteraad.

• Multifunctionele kantine bij speeltuin Helmond West. 

 Bestuur vragen met een plan te komen en dat aan de raad 

 voorleggen voor een eventuele bijdrage.

• Onderzoeken of en hoe Helmond kan aansluiten bij de pilot 

 nachtbussen en -treinen.

• Grotere rol voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschappen in het

 gemeentelijk woonbeleid. 

• Mogelijkheden onderzoeken om inwoners middel app actief te

 informeren bij ruimtelijke ontwikkelingen.

• Stad uitdagen om met ideeën te komen voor invulling oude 

 bibliotheek aan de Markt 

Als u de volledige tekst van deze moties wilt zien verwijzen wij u naar 

de internetpagina over de begroting op www.helmond.nl.  

Beter toegankelijk

Dit jaar hebben we een belangrijke slag gemaakt met het 

toegankelijker maken van de begroting. De opzet en de structuur 

van de traditionele papieren begroting is verbeterd. Daarnaast is dit 

jaar voor het eerst een digitale versie van de Programmabegroting 

gepresenteerd. Dat maakt dit soms toch wel wat complexe 

beleidsstuk veel overzichtelijker.

Lokale heffingen

Verreweg de grootste inkomstenbronnen van de gemeente zijn de 

verschillende uitkeringen en doeluitkeringen van het Rijk. 

Dat is meteen een belangrijke oorzaak waarom we moeten 

bezuinigen. Als er minder geld uit ‘Den Haag’ komt, kunnen we 

ook minder uitgeven. De gemeente heeft ook ‘eigen’ inkomsten uit 

lokale belastingen en heffingen. De bekendste zijn de onroerend 

zaakbelasting (OZB), de riool en afvalstoffenheffing en de 

Hondenbelasting. 

Alleen inflatiecorrectie

Het college wil de lasten voor de burgers zo laag mogelijk houden. 

Daarom worden de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing 

en de Hondenbelasting alleen met het inflatiepercentage (1,75%) 

aangepast. Wat dat concreet voor u als inwoner betekent ziet u in het 

overzichtje hieronder:

OZB 

Bij de tariefbepaling voor 2016 is uitgegaan van een totaalopbrengst 

van € 19.239.131,--. Dit is gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 

2015 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw 

e.d.), waarop een verhoging van 1,75% voor inflatiecorrectie 

is doorgevoerd. De tarieven voor 2016 zijn vastgesteld als een 

percentage van de WOZ-waarde. 

Dit resulteert in de volgende tarieven:

a. de gebruikersbelasting

1 voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning 

 dienen 0,1766 %

b. de eigenarenbelasting

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning 

 dienen 0,1492 %

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning

 dienen 0,2208 %

Hondenbelasting 

Het tarief voor 2016 bedraagt voor één hond € 59,40, voor de tweede 

en volgende hond € 118,80 en voor een kennel € 297,00. Uitgaande 

van deze tarieven wordt de totale opbrengst voor 2016 geraamd op 

€ 536.976,--.Het totaal aan inkomsten hondenbelasting en uitgaven 

voor bestrijding hondenoverlast e.d. is met elkaar in evenwicht. 

Daarmee is de hondenbelasting praktisch een doelbelasting.

Afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten

De tarieven van de afvalstoffenheffing (woningen) en 

reinigingsrechten (niet-woningen) zijn voor 2016 verhoogd met 1,75% 

inflatiecorrectie. In de tariefbepaling van de reinigingsheffingen zijn 

de kosten voor kwijtschelding meegenomen. De tarieven van de 

Milieustraat worden voor 2016 niet aangepast. Basistarief 140 liter 

standaard afvalcontainer (Groen en Grijs) € 220,44 per perceel per 

jaar. Voor grotere of extra containers gelden aangepaste tarieven.

Rioolheffing

Deze belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water 

dat vanaf een perceel wordt afgevoerd. Het tarief voor 2016 voor het 

afvoeren van 1.200 m3 bedraagt €225,96 per jaar per perceel. Voor 

grotere hoeveelheden gelden aangepaste tarieven.


