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Met genoegen stel ik vast dat kort voor de Pasen de fracties van SP, CDA, VVD, Helmond Aktief en
GroenLinks het eens zijn geworden over het bijgevoegde concept Coalitieakkoord. Ik heb de
afgelopen weken dat proces mogen begeleiden. Tijdens de raadsvergadering van 6 mei a.s. zal ik
daarvan verslag doen.
De coalitiepartijen zijn zich ervan bewust dat de komende jaren financieel niet makkelijk zullen
worden. Er stond al een stevige bezuinigingsronde voor de deur om de reeds ingeplande kortingen
van de gemeentelijke middelen het hoofd te kunnen bieden. Daar komen de aanstaande
decentralisaties, op het gebied van de jeugd, zorg en werk, nog bij. Deze decentralisaties gaan
gepaard met stevige bezuinigingen die vanuit Den Haag op de gemeenten worden afgewenteld.
Samen zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat – nog meer dan anders – er spaarzaam met de
financiële middelen moet worden omgesprongen.
Ik merkte dat bij alle onderhandelende partijen grote bereidheid bestond om er samen uit te komen.
De gesprekken verliepen in een goede sfeer, ook als de meningen uiteen liepen. De verschillende
onderhandelaars waren goed op de hoogte van elkaars wensen en pijnpunten. Ik stel vast dat er
uiteindelijk een coalitieakkoord is opgesteld dat een voor iedereen aanvaardbaar pakket aan
maatregelen bevat.
Raadpleging niet-coalitiepartijen
Vandaag heb ik het concept Coalitieakkoord voorgelegd aan de niet-coalitieparten. De nieuwe coalitie
wilde hen namelijk in de gelegenheid stellen opmerkingen te plaatsen bij, en suggesties te doen op
het bereikte akkoord (vandaar de concept-status). De coalitiepartijen zijn bereid te overwegen om
het akkoord naar aanleiding daarvan nog aan te passen, om zo een breder draagvlak in de
gemeenteraad te krijgen.
Tijdens het gesprek met de niet-coalitiepartijen (SDOH/HB, Helder Helmond, PvdA, D66, Senioren
2013) heb ik met hen doorgenomen op welke wijze hun inbreng het best tot z’n recht kan komen. Zij
zijn ingegaan op het verzoek en zullen uiterlijk vrijdag a.s. hun reactie geven. De coalitiepartijen
zullen daarna bekijken op welke wijze zij hun opmerkingen en suggesties verwerken; dat doen zij vóór
de raadsvergadering van 6 mei a.s.
Samenstelling college van B&W
Het college van B&W van Helmond bestaat de komende periode uit zes wethouders: Erik de Vries en
Nathalie van der Zanden (SP), Frans Stienen en Margreet de Leeuw (CDA), Yvonne van Mierlo (VVD)
en Paul Smeulders (GroenLinks). Samen vullen zij 5,2 fte in. Dat betekent een beperkte stijging in
formatie ten opzichte van het vorige college, dat tot de bestuurscrisis uit vijf fulltime wethouders
bestond. De coalitiepartners denken hiermee recht te doen aan de nieuwe taken die de komende
jaren door de decentralisaties op de gemeente afkomen. Tegelijk willen zij het goede voorbeeld
geven door niet meer fte in te zetten dan echt nodig is.
In bijgevoegd concept Coalitieakkoord is op bladzijde 14/15 de portefeuilleverdeling opgenomen en
het fte per wethouder.

De drie beoogd wethouders van CDA en VVD vervulden ook de afgelopen vier jaar deze functie. De
Vries en Van der Zanden (SP) waren tot nu toe raadslid in Helmond. Smeulders is op dit moment
fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Helmond Aktief is volwaardig lid van de coalitie, al levert zij zelf geen wethouder. Deze fractie neemt
de komende bestuursperiode deel aan het reguliere coalitieberaad en heeft meegeschreven aan het
Coalitieakkoord. Zo is op initiatief van Helmond Aktief het seniorenbeleid als portefeuille aan een van
de wethouders (Van der Zanden) toebedeeld.
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