
 Begroting 2014 
 vastgesteld
Met de forse bezuinigingen van de laatste jaren zijn we er helaas nog niet. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige 
economie. Ondanks dat, is het college van B&W er toch in geslaagd om de gemeenteraad een sluitende begroting voor 
2014 voor te leggen. Dat wil zeggen dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. In totaal gaat het om € 320 
miljoen voor 2014. In dit overzicht gaan we in op enkele hoofdlijnen uit de begroting 2014. Veel meer informatie is te vinden 
op www.helmond.nl/gemeenteraad onder het kopje Financiën.

Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het geld naartoe?

Tijdelijke oplossing 

Met de inzet van incidentele middelen is de begroting voor 2014 sluitend. Deze 

incidentele middelen kunnen we maar één keer uitgeven. Voor latere jaren zijn 

extra bezuinigingen nodig. Daarvoor heeft het college een plan gemaakt, dat de 

volgende gemeenteraad verder kan invullen.

Aanpak van knelpunten

We hebben middelen beschikbaar om enkele knelpunten aan te pakken. Die 

knelpunten hebben te maken met veiligheid, met Berkendonk, met starters-

leningen en sociale voorzieningen als de ruilwinkel.

Recreatieplas Berkendonk

Maar ook investeren

Helmond blijft zich ontwikkelen en dat vraagt om investeringen nu en in de  

toekomst. We moeten ook sparen voor grote projecten op de langere termijn 

in lijn met de Stadsvisie 2030. Zo willen we de Noordoostcorridor (de Ruit om  

Eindhoven) mee mogelijk maken. Die Ruit vergroot de bereikbaarheid van  

Helmond en de regio. Tegelijk willen we de overlast van die Ruit zo veel mogelijk 

beperken. Ook het volgend jaar staan extra investeringen op het programma. In 

2014 gaan we bijvoorbeeld investeren in de verbouwing van De Geseldonk, in 

kunstgras voor S.V. Rood-Wit ’62, in verbeteringen in de Leonardusbuurt en in het  

tegengaan van overlast door boomwortels in Brandevoort. Dat betekent dat we in 

2014 € 26 miljoen aan investeringen voorzien. Tot en met 2017 loopt dit op tot in  

totaal € 60 miljoen.

De N279 bij Dierdonk



We kunnen voor 2014 een sluitende begroting presenteren. Dat was geen ge-

makkelijke opgave. Zo ontkomen we niet aan extra bezuinigingen de komende 

jaren.

Dat betekent niet dat we in Helmond bij de pakken gaan neerzitten. We gaan 

voor een evenwichtige verdeling van de pijn, die we met zijn allen ongetwijfeld 

gaan voelen. Waarbij we proberen de zwaksten in onze stad zo veel mogelijk te 

ontzien.

Maar van de andere kant is het ook een kwestie van ‘kansen zien en kansen pak-

ken’. We blijven geld reserveren voor nieuwe zaken. We sparen voor grote zaken, 

die zich in de toekomst zullen aandienen. Zo zijn we in staat om onze ambities 

waar te maken. De stad is geweldig op weg, maar zij is niet af. Zo is het ook 

aan de nieuwe gemeenteraad om de gemeentebegroting ook in de toekomst 

financieel gezond te houden.

Meer dan ooit heeft de gemeente haar inwoners en organisaties nodig. De 

overheid kan niet alles meer regelen en betalen. Maar het is niet alleen een 

kwestie van geld.  Samen de schouders eronder geeft ook meer voldoening en 

kracht, daar ben ik van overtuigd. We krijgen daarmee een samenleving, die zelf 

op vele terreinen de touwtjes in handen neemt. Als gemeente willen we steunen 

en stimuleren. Daar waar mogelijk met minder regels.

We verhogen de gemeentelijke belastingen niet meer dan hoogstnoodzakelijk. 

De meeste tarieven gaan met het inflatiepercentage van 2,25 % omhoog. De 

kosten van de afvalverwerking zijn lager uitgevallen; ik ben blij dat we dit be-

drag terug kunnen geven aan de inwoners.

Kortom, we krijgen te maken met forse uitdagingen, maar met verenigde 

krachten zullen we hier uiteindelijk sterker uitkomen. 

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

Yvonne van Mierlo

Wethouder van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën

Gemeenteraad akkoord met
begroting  2014

Op donderdag 7 november is de begroting 2014 aangenomen door 

een meerderheid van de Helmondse gemeenteraad. De raadsfracties  

toonden zich constructief voor de begroting 2014, al was er ook 

ruimte voor discussie, verschillende zienswijzen en wijzigings- 

voorstellen. De fracties complimenteerden het college met het sluitend  

krijgen van de begroting. Ook zijn zij positief over de snelheid en  

voortvarendheid waarmee de samenwerking tussen de Peelgemeenten van 

start is gegaan.

Tijdens de raadsbehandeling zijn 11 moties aangenomen. Deze voorstellen  

kosten niet direct extra geld. Even een greep uit de moties. Enkele moties 

richtten zich op het verminderen van regels voor ondernemers en meer trans- 

parantie. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken naar de digitale mobiele 

app Buiten Beter die het voor inwoners mogelijk maakt om meldingen in de 

openbare ruimte te doen. Verder zal de gemeente kijken naar de mogelijkheid 

om een hennepgeurkaart aan inwoners te verstrekken in de strijd tegen illegale  

hennepkwekerijen en bijhorend brandgevaar. Tot slot zal Helmond zich, in lijn 

met het Helmond Klimaatneutraal beleid, verzetten tegen de winning van  

schalie- en steenkoolgas.

Ook zijn er 4 amendementen aangenomen. Dat zijn voorstellen, die wel  

extra geld kosten. Er wordt dan ook meteen bij verteld waar dat geld  

vandaan moet komen. Een amendement om de Helmondse investering in 

de Ruit om Eindhoven te schrappen leverde discussie op, maar heeft het bij 

de stemming niet gehaald. Wel zijn de partijen het erover eens dat de Ruit 

geen extra overlast mag geven in de omliggende wijken. De middelen die  

gereserveerd waren voor Brabant Culturele Hoofdstad worden nu  

besteed aan de uitwerking van de Stadvisie 2030. Voor de opstart en  

promotie van de Cacaofabriek komt € 50.000 beschikbaar. Verder worden de 

mogelijkhede onderzocht voor extra bewakingscamera’s bij het winkelplein 

aan de  Heistraat om vandalisme en gevoel van onveiligheid tegen te gaan. 

Ten slotte maakt de gemeente extra geld vrij voor armoedebeleid, specifiek  

gericht op kinderen. 

Voor de opstart en promotie van de Cacaofabriek, die binnenkort open gaat, komt 

€ 50.000 beschikbaar.



Bezuinigingsplan 2015-2017
Na 2015 ontkomen we niet aan extra bezuinigingen. We hebben berekend 

dat we de broekriem tot en met 2017 voor nog eens € 9 miljoen zullen moeten  

aanhalen.

Het is aan de volgende gemeenteraad om de concrete invulling te geven. Het 

college van burgemeester en wethouders heeft al nagedacht over de richting 

waarin bezuinigingen gevonden kunnen worden.

Zo zal de rol van de overheid en dus ook van de gemeente veranderen. De  

gemeente wil en kan niet meer voor alles zorgen. De gemeente wil zelfredzaam-

heid van burgers stimuleren. Als dat echt niet kan, springt de overheid bij. Er is 

ook winst te behalen door veel meer met de Peelgemeenten samen te werken. 

Inzet is de verbetering van kwaliteit voor een verantwoorde prijs. Een win-win-

situatie dus.

In cijfers

Uitgedrukt in cijfers ziet het voorgestelde bezuinigingsplan er zo uit:

• Gemeentelijke organisatie: € 3 miljoen

• Fysieke omgeving: € 2,5 miljoen

• Sport, cultuur, welzijn € 2 miljoen

• Economie en overig € 0,5 miljoen

• Belastingen € 1 miljoen

Lokale heffingen

De grootste inkomstenbron van onze gemeente is de bijdrage van de Rijks-

overheid. Een bijdrage, die doorlopend verlaagd wordt. Dat is meteen een  

belangrijke oorzaak van de noodzaak om te bezuinigen. Een gemeente heeft 

ook inkomsten uit lokale heffingen. De bekendste zijn natuurlijk de onroerend  

zaakbelasting (OZB), de riool- en afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. 

Maar een gemeente vraagt ook geld voor een bouwvergunning of voor een  

rijbewijs of paspoort.

Met de rioolheffing financiert de gemeente onder andere de aanleg van nieuwe 

riolering (fotografie Pressvisuals).

Riool- en afvalstoffenheffing

Het college wil de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden. Daarom  

worden de OZB, de rioolheffing en de hondenbelasting met alleen het inflatie-

percentage (2,25 %) aangepast. De afvalstoffenheffing gaat in 2014 met bijna  

€ 20,- omlaag. Dat komt omdat de kosten om het afval op te halen lager zijn. De 

basistarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing worden in 2014:

Rioolheffing € 237,12 (was € 231,96)

Afvalstoffenheffing € 212,40 (was € 232,08)

Kwijtschelding

In Helmond bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding van de riool- en  

afvalstoffenheffing aan te vragen. Aan de hand van het inkomen en het  

vermogen toetst de gemeente of iemand in aanmerking komt voor  

kwijtschelding. In bestaande gevallen bestaat een geautomatiseerde toets, 

nieuwe gevallen moeten zelf een verzoek tot kwijtschelding indienen.

OZB-tarieven

De OZB-aanslag gaat omhoog met het inflatiepercentage van 2.25 %.  

Behalve het tarief is voor de hoogte van de OZB-aanslag ook de WOZ-waarde van  

belang. Dat is de waarde, die een huis in de vrije verkoop heeft. De WOZ-waarde 

daalt voor de meeste huizen, waardoor de werkelijke tariefstijging iets meer 

dan 2,25% is. Gemiddeld stijgt de OZB-aanslag hierdoor wel met het inflatie- 

percentage van 2,25 %. 

Hondenbelasting

We zijn dol op onze viervoeters. Maar iedereen kent ook de keerzijde:  

hondenpoep op plekken waar die niet hoort te liggen. De gemeente heft  

hondenbelasting om met dat geld de overlast van hondenpoep zo veel mogelijk 

tegen te gaan. Het tarief gaat in 2014 met het inflatiepercentage van 2,25 % 

omhoog. 

De tarieven worden dan:

1e hond  €   57,36 (was € 56,16)

2e hond en volgende € 114,72 (was € 112,32)

kennel € 286,80 (was € 280,80)

Andere tarieven

De prijs voor een rijbewijs gaat omlaag van € 57,40 naar € 38,48. Enkele  

vergunningen worden wel extra duurder, omdat de gemeente er meer werk mee 

heeft. De aanvrager betaalt dan de extra kosten. De grondprijzen voor woningen 

blijven hetzelfde.

De gemeente heft hondenbelasting om met dat geld de overlast van hondenpoep 

tegen te gaan (fotografie Pressvisuals).


