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Geachte raadsleden en burgercommissieleden,  
 
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016-2019 aan. Als raad heeft u in de Voorjaarsnota 2015 de 
kaders vastgesteld die in deze Programmabegroting nader zijn uitgewerkt. Bij het opstellen van de begroting 
tekenen zich ontwikkelingen af die bepalend zijn voor het financieel perspectief van de gemeente Helmond. 
Denk daarbij aan de zich langzaam herstellende economie, maar ook aan maatregelen die van rijkswege 
aan ons opgelegd worden. Natuurlijk hebben wij die ontwikkelingen meegenomen in de uitwerking van 
bijgaande Programmabegroting.  
 
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. Samen met u als 
raad en met de stad hebben we die bezuinigingen verder uitgewerkt. In de nu voorliggende begroting vindt u 
het resultaat daarvan terug; de effecten van de bezuinigingen zijn in de desbetreffende programma’s 
meegenomen. Het resultaat: een sluitende begroting en een financieel gezond meerjarenbeleid.  
 
De blik kan nu weer op vooruit! We kiezen in de Programmabegroting 2016 voor een sociale, economisch 
aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. We investeren nadrukkelijk in het versterken van lokale 
netwerken, in onze economische speerpunten Automotive en Food en in de ontwikkeling van het centrum. 
Nieuw in deze begroting is het Cofinancieringsfonds, waarmee we samen met partners van binnen en buiten 
de stad kunnen inspelen op de kansen die zich voor Helmond voordoen. Daarmee brengen we co creatie in 
de praktijk.  
 
In goede samenspraak met de commissie Financiën wordt de begrotingscyclus gemoderniseerd. Daarnaast 
hebben we een belangrijke slag gemaakt met het toegankelijker maken van de gemeentebegroting. 
Enerzijds kent de traditionele papieren begroting een aantal verbeteringen in opzet en structuur. Anderzijds  
introduceren we dit jaar voor het eerst een digitale versie van de Programmabegroting: visueel, interactief en 
beter toegankelijk.  
 
Deze Programmabegroting is een volgende stap van die moderniseringsslag. Wij zijn van mening dat we u 
daarmee niet alleen een eigentijdse, gedegen én sluitende begroting presenteren, maar dat we op deze 
manier ook een vervolg geven aan het anders samenwerken met raad en stad.  
 
 
 
 
 



 

 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
  
 
 
mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                       mr. drs. A.P.M. ter Voert 
de burgemeester                                                                    de secretaris 


