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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2021 aan; de laatste van deze bestuursperiode. Bij de behandeling van 
de Voorjaarsnota bepalen we samen met uw raad de koers van het beleid en de financiële uitwerking 
daarvan in de begroting 2022-2025, later dit jaar.  
 
We zetten het beleid voort, maar laten ook ruimte voor het nieuwe college 
Enerzijds zetten we in deze nota het beleid voort dat bij het sluiten van het Coalitieakkoord in 2018 is 
ingezet: we willen de tweedeling in de stad terugdringen, de economie extra vitaliseren en tegelijkertijd in 
alles wat we doen Helmond ontwikkelen op een duurzame manier. Overigens is er met de impact van de 
corona-crisis op al die verschillende vlakken nog een forse uitdaging bijgekomen.  
 
De al bestaande ambities trekken we in deze Voorjaarsnota financieel tot en met 2022 door. Enerzijds om de 
ingezette ontwikkelingen in lijn met de strategische koers van dit college in gang te houden, anderzijds 
omdat we terughoudend zijn in het ontwikkelen van nieuw beleid. Want de komende begrotingsperiode 
maken wij als college slechts enkele maanden mee, en daarna is het aan een nieuw college om weer eigen 
accenten te leggen.   
 
Landelijke ontwikkelingen versterken mogelijk onze financiële situatie 
Financieel gezien is de Voorjaarsnota niet sluitend. Maar we achten nu zeker nog niet het moment om 
bezuinigingsvoorstellen te doen en/of bepaalde activiteiten te schrappen; laat staan lasten te verhogen. We 
zien namelijk enkele landelijke ontwikkelingen die een positief effect (kunnen) hebben op onze financiële 
ruimte.  
 
Zo is de verwachting dat de herijking van het Gemeentefonds gunstig uitpakt voor Helmond. Het moment 
waarop we mogelijk kunnen beschikken over de extra financiële middelen is afhankelijk van de snelheid 
waarmee er een nieuw kabinet geformeerd wordt. We hopen dat er vóór onze begrotingsbehandeling meer 
duidelijkheid is over de herijking van het Gemeentefonds. Totdat het Rijk uitsluitsel geeft over de herijking 
mogen we de verwachtte extra financiële middelen niet opnemen in de programmabegroting. 
 
Recent is bekend geworden dat het Rijk voor 2022 ruim € 1,3 miljard extra uitkeert aan gemeenten, ter 
compensatie van de tekorten op de jeugdzorg. Deze bijdrage mag worden meegenomen in de begroting 
voor 2022.  
 
  



 

 

We gaan graag met uw gemeenteraad in gesprek 
We concluderen dat op dit moment de financiën onder druk staan, maar we verwachten met een aantal 
positieve landelijke ontwikkelingen - en het resultaat van de Jaarrekening 2020 - de laatste begroting van 
onze collegeperiode (meerjarig) sluitend te kunnen opleveren zonder extra maatregelen te hoeven nemen. 
Over deze Voorjaarsnota gaan we op 6 juli graag met uw raad in gesprek. 
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Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
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