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MENSEN MAKEN DE STAD
een tussenbalans

toe
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Helmond staat voor grote uitdagingen, stelden wij in 2014 bij het aantreden van ons college vast. Vooral ook op sociaal vlak waren de opgaven enorm. We wilden en willen die uitdagingen aangaan,
maar dan wel in samenspraak en samenwerking met de stad. We zijn inmiddels twee jaar verder. Tijd om een tussenbalans op te maken. We doen dat aan de hand van de zeven ambities,
die we destijds hebben geformuleerd. Ambities, die tezamen moeten leiden tot een fijne, veilige, sociale, leefbare en bedrijvige stad, terwijl onze eigen financiële huishouding gezond moet blijven.
Hoe hebben we samen met de gemeenteraad en de stad die ambities nagestreefd en wat staat er de komende jaren nog op stapel? Die twee vragen vormen de rode draad.
Waarbij we benadrukken dat we niet gestreefd hebben naar volledigheid. Deze tussenbalans is een momentopname.
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Kracht en creativiteit

Sociale stad

Aantrekkelijke woonstad

Economisch aantrekkelijk

Duurzame gezonde stad

Veilige stad

Financieel gezond

Wij geloven in de kracht en creativiteit van
mensen en geven daaraan maximaal ruimte;
dat vraagt nieuwe vormen van samenwerking
en een transparante overheid.

Wij willen een sociale stad zijn. Wij gunnen
iedereen een plek om mee te doen.
Ons sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van
mensen -jong én oud- waarbij wij een sociaal
vangnet bieden aan hen die dat echt nodig
hebben.

Wij willen dat Helmond een fijne stad blijft om
in te wonen. Wij geven ruimte aan ontwikkeling
en initiatief, op een manier die past bij het
karakter van de stad en bij het economisch tij
van dit moment.

Wij willen een Helmond dat economisch
aantrekkelijk blijft. Wij zorgen voor voldoende
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven;
daarbij is de concrete vraag uit de markt leidend.
Verder zetten wij ons in voor meer banen en
stageplekken.

Wij staan voor een duurzame stad en nemen
initiatieven om die duurzaamheid verder te
versterken.

Wij staan voor een veilige stad waar wij met
elkaar omgaan. Wij zorgen ervoor dat
veiligheids- en sociaal beleid nauw met elkaar
verweven zijn. Discriminatie tolereren we niet.

De gemeente houden wij financieel gezond;
daarvoor moeten wij wel flink bezuinigen.
Wij voeren geen lastenverzwaring door
voor onze inwoners.

WAT HEBBEN WE BEREIKT?
Nieuwe vormen van samenwerking
in samenleving gezocht en
gevonden.

Decentralisaties

Extra geld voor minimabeleid
sportcongres

armoedeconferentie

stadsgesprekken
over bezuinigingen,
centrum en opvang
vluchtelingen
duurzaamheidsconferentie

instellen
cofinancieringsfonds

Subsidie Europees Sociaal Fonds

BCT Startersloket

Terugdringen overgewicht jeugd
Jeugd in Beweging Brengen
(JIBB)

Versoepeling toetsingscriteria
schulddienstverlening

Actieplan jeugdwerkloosheid

- de Veste
- Stepekolk
- ‘Iedereen kan bouwen’ (CPO)
- Liverdonk

Versnellingsagenda
Duurzaamheid

Beleidskader Integrale Veiligheid

Sluitende meerjarenbegroting

Slimme verkeerslichten

Helmond veiliger geworden
(m.u.v. woninginbraken en
geweldsmisdrijven)

Gemeentelijke lasten voor
burgers zijn niet verzwaard

Week van Helmond Stagestad

Terugdringen
alcoholgebruik jeugd

Werkbedrijf Atlant de Peel
Wijkgericht werken doorontwikkeld

Gerealiseerde projecten
- Weverspark
- ombouw Leonardusschool tot
centrum voor bewegen en gezondheid
- supermarkt Heistraat

Brainport International Programme
- diverse straten
opnieuw ingericht
- Kasteelherenlaan

Woonvisie ‘Bouwen
op vertrouwen’
Helmond mobiel 2015
Citymarketingstrategie
vastgesteld

Groene ring om de Veste
Brandevoort
Nieuw initiatief uit samenleving
voor project Groene Peelvallei

Investeringen Food Tech Park
Brainport
Investeringen Automotive Campus

Forse deregulering

Nieuw centrumperspectief

Versterken economische
topproducten: Automotive en
FoodTech cluster

Begroting transparanter gemaakt
via een digitale versie

26 actieve buurtpreventieteams

Stevige vebinding tussen het
sociale- en het veiligheidsdomein

Opening Verkeerscentrale
Rijkswaterstaat

Samenwerking Cacaofabriek en
Theater Speelhuis

Aanvalsplan Veiligheid
gepresenteerd

Integriteit hoog op de agenda

WAT GAAN WE DOEN?
Meer focus op doelen,
minder op regels

Transformatie Sociaal Domein

Organisatie doorontwikkelen tot
netwerkorganisatie met veel
aandacht voor (digitale)
dienstverlening en participatie

Stadsleerbedrijf

Stadslab

Intensiveren beleid
laaggeletterdheid

2.750

nieuwe woningen
gebouwd voor 2020

Concrete plannen voor
uitbouwen Suytkade
Haalbaarheidsonderzoek De Braak

Besteding Sociaal Innovatief
Fonds

Reconstructie Mierloseweg

Pilot ter voorkoming dat
beginnende schulden escaleren

Besluit locatie nieuw zwembad

Ondersteuning wijkgebonden
netwerken

Uitvoering bereikbaarheidsakkoord/ N279

Versterken band onderwijsbedrijfsleven

Klimaatneutraal Helmond 2035

Uitvoering aanvalsplan veiligheid

Extra investeren in lokale
netwerken, Automotive & Food
en het centrum

Verduurzamen van woningen

Bredere inzet Helmond
Interventie Team

Geen lastenverzwaring voor
inwoners

Regionale agenda Smart Industries

Warmtenet op geothermie
(aardwarmte)

Ambachtelijk bedrijvencentrum in
Patronaat

Verduurzaming gemeentelijke
gebouwen

Facelift Induma West

Nieuwe stappen in afvalinzameling

Aanpak ondermijnende
criminaliteit

Versterken informatieveiligheid
gemeente

5,8 miljoen besparing in 2020
door organisatieontwikkeling
Inzichtelijker maken van doelen
en achtergronden van begroting

