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1.		 Inleiding
2020 gaat de boeken in als een historisch jaar. De coronacrisis,
die achtereenvolgens de gezondheid, het sociale leven en de
economie hard raakte, heeft de wissels verzet. Ook in Helmond.
Hoewel de exacte impact van deze periode vermoedelijk nog
lang onduidelijk blijft, is één ding zeker: deze ongewone tijd
vraagt om een ongewoon antwoord. Zeker nu ook de afgelopen
tijd blijkt dat waakzaamheid nodig blijft. Voor u ligt de Crisis- en
Herstelnota. In deze nota staat zowel beschreven op welke wijze
het college de voorbije maanden heeft gereageerd op de crisis
als ook hoe we antwoord willen geven op de uitdagingen én
kansen waarvoor corona ons tot nu toe heeft gesteld.

Het is onze gezamenlijke opdracht om te proberen de verspreiding van het virus te remmen en zo ook de economische
en sociale schade te beperken. Als gemeente hebben we het afgelopen halfjaar geprobeerd zo goed mogelijk te reageren
en te anticiperen. Door een schouder te zijn voor de kwetsbaren en veerkracht te stimuleren. We hebben voorzieningen
geopend, zijn regelingen gestart en hebben – telkens binnen onze mogelijkheden – steun verleend. Richting ondernemers
is altijd gekeken naar dat wat wél mogelijk is. In deze notitie brengen we nog eens in beeld welke maatregelen de
afgelopen zes maanden zijn genomen. Om de enorme impact van de eerste crisisperiode weer te geven en een helder
beeld te scheppen van waar Helmond nu, medio september, staat.
Zoals wel vaker in tijdens van crisis geldt ook nu: de onzekerheid is groot. Er is geen gebrek aan voorspellingen over de
impact van corona, wel aan de waarde hiervan. Het eerlijke antwoord is dat we op dit moment niet weten hoe diep de
crisis ons (op langere termijn) zal raken. Hiervoor is meer tijd nodig. Met het voortschrijden van de maanden zal helder
worden hoe economische cijfers, werkgelegenheid én sociale samenhang zich ontwikkelen. Enkele algemene conclusies
kunnen echter wel worden getrokken.

• Vrijwel iedereen wordt door corona geraakt. Wat we daarbij ook zien is dat met name zij die al vóór 2020 kwetsbaar
		 waren vaak harder worden getroffen. Alles wijst daarbij op een toenemende tweedeling in de samenleving,
		 waarmee de achterstand van mensen uit kwetsbare wijken verder toeneemt. Deze ontwikkeling is al met al niet
		 nieuw, maar wordt wel verdiept.
• Corona heeft impact op de sociaaleconomische structuur van de stad, mede doordat vooral een toename van
		 werkloosheid bij de lagere inkomensgroepen (denk bijvoorbeeld aan flexwerkers, uitzendbureaus en horeca) is te
		 zien.
• Enkele economische sectoren worden – onevenredig – hard geraakt. Dit geldt ook voor de culturele sector, met een
		 bijbehorende negatieve uitwerking op het (regionale) voorzieningenniveau en daarmee het vestigingsklimaat.

Op zondag 1 maart 2020 werd het officieel bevestigd: er was een eerste besmetting met COVID 19 in Helmond. Door

• Op het gebied van mobiliteit, digitalisering en duurzaamheid zien we positieve ontwikkelingen binnen de

de intrede van corona zag het afgelopen halfjaar er heel anders uit dan gepland. De impact op Helmond was groot. Het

		 benodigde transitie. Via gericht beleid kunnen deze ontwikkelingen worden omgezet in kansen en een extra

groeiende aantal besmettingen, de overleden patiënten, de voelbare afstand, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen. Maar

		 versnelling.

ook: gesloten theaters en museum, een stille binnenstad en financiële nood voor ondernemers. Corona veranderde
de stad. En toch bleef Helmond vooral zichzelf. Inwoners en bedrijven waren creatief en lieten zich van hun beste kant
zien. De saamhorigheid, zeker richting de meest kwetsbaren, was groot. En toen het ventiel weer iets open mocht, was
de creativiteit groot. Als vanouds manifesteerde zich een grote veerkracht. Een veerkracht die nu, in september 2020,
opnieuw van ons gevraagd wordt. We zien immers dat de naleving van de maatregelen moeilijk is, dat het virus nog
niet verdwenen blijkt en dat als gevolg daarvan het aantal besmettingen weer toeneemt. Met daarbij opgeteld een
forse onzekerheid over hoe het coronavirus zich de komende maanden gaat manifesteren, zo lang een vaccin nog niet
beschikbaar is.
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2.		 Wat hebben we als gemeente
			Helmond gedaan?
Als college willen we blijven anticiperen en een antwoord formuleren op de sociaaleconomische uitdagingen die nu al

Toen op 1 maart jl. de eerste besmetting van corona in Helmond een feit bleek, was voor veel beleidsterreinen acute actie

helder zijn. In deze Crisis- en Herstelnota presenteren wij een pakket van ruim € 11 miljoen, waarmee we investeren

nodig. De wereld, Nederland en ook onze stad bevonden zich vrij plotseling in een tijd van crisis. Corona, de gedeeltelijke

in de structuurversterking van Helmond. Dat doen we vanuit de actuele (corona)context, maar gericht op de toekomst

lockdown en de directe effecten daarvan betekenden veel voor het straatbeeld. Sindsdien is maandenlang gewerkt in een

van de stad. Deze incidenteel uit te trekken middelen kunnen gedekt worden uit de vrijgevallen financieringsreserve,

bestuurlijke en ambtelijke crisisstructuur, en hebben we als gemeente geprobeerd zo adequaat mogelijk te anticiperen

waarover we u afgelopen juni in de perspectiefnota hebben geïnformeerd en worden integraal overgenomen in de

op de behoeftes uit de stad. Daarbij was nog geen sprake van structuurversterkende maatregelen. We sprongen daar

Meerjarenbegroting 2021-2024. De input die de raad in de bespreking op 8 september meegeeft wegen wij mee in de

bij waar het nodig was, zonder de tijd te hebben om de impact goed af te wachten. De verantwoording over dergelijke

definitieve plannen. Binnen deze nota realiseren we een verdieping, maar hoeven de centrale wissels niet te worden

maatregelen is (na tachtig dagen) eerder afgelegd, en de financiële verslaglegging hiervan vindt plaats via de Berap. Dit

verzet. De voorgestelde investeringen zijn namelijk in lijn met de centrale ambities uit ons coalitieakkoord (2018) en

geldt voor 2020, maar eventueel ook indien gedurende komend jaar duidelijk wordt dat acute crisismaatregelen nodig

in lijn met de doelstellingen van de Strategische Agenda (geactualiseerd in 2019, en lopend tot 2025). Ook sluiten de

blijven om de stad te ondersteunen.

voorgestelde investeringen aan bij de door de generatie van de toekomst geformuleerde Jeugdagenda, in het kader van
de Kindvriendelijke Stad. Zo zetten we ons blijvend in om Helmond een economisch vitale, sociaal sterke en duurzaam

Inmiddels is duidelijk dat na een eerste tranche aan Rijksmiddelen1 het kabinet ook een tweede financiële impuls heeft

ontwikkelde stad te laten zijn. Ook en misschien wel juist na de coronacrisis.

toegezegd2. In onze financiële rapportages maken we inzichtelijk hoe we deze tegemoetkoming in onze kosten en risico’s
hebben verwerkt.

2016

2025

In de maatregelen die we de afgelopen maanden over de stad hebben uitgerold, is de breedte van de crisis zichtbaar.
Waar corona als een gezondheidscrisis begon, kwamen al snel de sociaal-economische effecten aan het licht. Hieronder
staat samengevat weergegeven hoe we als gemeente, vaak in nauwe samenwerking met partners, hebben geprobeerd

Centrale visie en
ambities

Strategische Agenda – start in 2016 – na actualisatie looptijd tot 2025
“Helmond. Stad van het Doen.”

de periode voor onze getroffen inwoners, ondernemers en organisaties iets gemakkelijker te maken. Telkens vanuit de
gedachte dat het als gemeente onze rol is om te faciliteren en te ondersteunen, maar ook dat onze mogelijkheden als
lokale overheid relatief beperkt zijn. Een overzicht van de coronagerelateerde collegebesluiten hebben we opgenomen in
bijlage 1. Hieronder vindt u een greep uit deze besluiten die de breedte van de reeds genomen maatregelen weergeeft.

Akkoord van
coalitie/bestuur

Coalitieakkoord – 2018 tot 2022
“Helmond. Stad in Beweging.”

Ondersteuning van ondernemers
Al snel werd duidelijk dat de crisis ook de zelfstandige ondernemers hard zou treffen. Het kabinet kondigde na enkele
weken substantiële regelingen aan ter ondersteuning van het bedrijfsleven. De uitvoering van de regeling Tijdelijke
Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) werd neergelegd bij de gemeenten. In dat verband hebben wij Senzer
gefaciliteerd deze regeling uit te voeren. Vanwege de lockdown werden vooral ook de ondernemers in de Jeugdhulp en

Impuls n.a.v.
crisisperiode

CORONA: Crisis- en
Herstelnota 2021-2024

WMO zwaar geraakt. Waar mogelijk hebben we de financiële continuïteit van deze ondernemingen geborgd. Ook hebben
we verschillende maatregelen getroffen om de effecten van de lockdown voor de horecaondernemers in de stad enigszins
te verlichten. Ontheffingen zijn verleend voor belastingen en huur en ruimhartig is meegewerkt aan de verruiming van
de terrassen. Tevens is optimaal de ruimte benut om de weekmarkt gedurende de gehele crisisperiode – al dan niet in
aangepaste vorm – open te houden. Meest recent is de pilot waarmee we na overleg met de horeca ondernemers de

Financiële vertaling
van plannen

Meerjarenbegroting
2021-2024

mogelijkheid hebben geboden terrassen in het centrum in het weekend tot 03.00 uur ’s nachts open te houden.

1 Steunpakket voor decentrale overheden van € 566 miljoen, mei 2020.
2 Steunpakket voor decentrale overheden van € 777 miljoen, augustus 2020.
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Opvang voor daklozen en arbeidsmigranten
Omdat het niet meer evident was dat dak- en thuislozen konden rekenen op onderdak bij familie of kennissen ontstond
al snel een grote druk op de regulier beschikbare plaatsen. Zeker in de beginperiode van de crisis was nachtvorst niet uit
te sluiten. Als gemeente hebben we daarom meegewerkt aan de realisatie van extra opvang in sporthal de Braak. Voor de
doelgroep was dit zeker op korte termijn een wenselijke situatie. Zelf hebben we, samen met hulpverleners, gekeken of we
daklozen beter in beeld konden krijgen om hen ook op langere termijn meer perspectief te bieden.

Aandacht voor kwetsbare groepen
Als donderslag bij heldere hemel werden ook de scholen van de ene op de andere dag gesloten. Het onderwijs
anticipeerde hier snel op door vooral ook onderwijs op afstand aan te bieden. Om iedereen in de gelegenheid te stellen
onderwijs te blijven volgen hebben we de laptopregeling uit het Kindpakket verruimd. Voorts hebben we samen met
partners in de stad het project Leefsamen versneld uitgerold. Het project is bedoeld om inwoners met een hulpvraag met
een simpele druk op de knop in verbinding te brengen met de deelnemende organisaties. Via subsidies zijn organisaties
als Super Sociaal ondersteund (noodrantsoenen) en hebben we gratis kledinguitgifte voor minima mogelijk gemaakt.

Steun voor de culturele sector
Eén van de zwaarst getroffen sectoren was de cultuursector. Bioscopen, theaters en musea moesten hun deuren sluiten.
Terwijl in Helmond met het Lucas Gasseljaar net een nationaal aansprekende tentoonstelling gepland stond… Ook
veel evenementen gaan tot op de dag van vandaag niet door. Daar waar mogelijk hebben we de subsidievoorwaarden
aangepast, zodat in ieder geval de reeds door de initiatiefnemers gemaakte kosten vergoed kunnen worden, ook al vindt
het evenement niet plaats als gevolg van de crisis. Na de versoepelingen van de maatregelen hebben we ook samen met
initiatiefnemers gekeken naar nieuwe mogelijkheden om toch vooral kleinschalige evenementen mogelijk te maken in
de stad. We hebben daarbij onze culturele infrastructuur zo goed als mogelijk gefaciliteerd bij het gebruik maken van
landelijke ondersteuningsregelingen.

Oog voor al onze inwoners
Als gemeente hadden we zeker tijdens de beginfase van de crisis een belangrijke rol in de vertaling van de
rijksmaatregelen richting de stad. We hebben veel aandacht besteed aan onze externe én interne communicatie,
variërend van extra advertenties in de lokale weekbladen tot aan borden in de stad. In het kader van de handhaving zijn
meer BOA’s de straat opgegaan, ondersteund door ambtelijke collega’s uit domeinen die even minder prioriteit hadden.
Aangezien inwoners meer thuis bleven, zagen we een flinke stijging in de afvalproductie. Daarom is meer huishoudelijk
afval opgehaald (met hogere verwerkingskosten) en hebben we – hoewel dat gezien de grote toeloop best lastig was – de
milieustraat op een goede manier in bedrijf kunnen houden.

Dak- en thuislozenopvang in sporthal De Braak
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3.		 De impact van corona op Helmond
3.1 Inleidend

trends. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort

De coronacrisis heeft blijvend veel impact op het leven van onze inwoners. Ook in Helmond. De afgelopen weken hebben

helemaal onder controle is. De productiviteitsgroei zal langdurig lager zijn. De verminderde innovatie(uitgaven) en

we diverse prognoses gezien over de effecten op de economische groei en werkgelegenheid, maar ook op aspecten die

investeringen zijn hier belangrijke redenen voor. Ook zal de werkloosheid, na een sterke stijging, pas na ongeveer vijf jaar

minder hard gemeten kunnen worden, zoals de sociale verbindingen tussen mensen en de toename van eenzaamheid.

weer zijn teruggekeerd naar een structureel lager niveau. Mensen die werkloos raken gaan, als ze opnieuw een baan

Het is van belang om voor beide vlakken oog te hebben. Vandaar dat we voor het in beeld brengen van de impact

vinden, vaak langdurig in inkomen achteruit. Dit geldt vooral als ze langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor

van corona terugvallen op zowel scenario’s van gerenommeerde instituten als het Centraal Plan Bureau (SCP) en de

vaardigheden en kennis verliezen. Op de korte termijn ontstaat er door de crisis een mismatch op de arbeidsmarkt,

Europese Commissie, als op cijfers die we zelf hebben vergaard. Dit laatste is onder meer gedaan door het houden van

doordat de vraag naar werknemers in sommige sectoren wegvalt, terwijl die vraag in andere sectoren toeneemt.

inwonersenquêtes onder Helmonders, waarbij zowel inwoners als ondernemers zijn bevraagd.

Hierdoor sluiten de vaardigheden van werkzoekenden minder goed aan bij openstaande vacatures. De mismatch kan
versterkt worden als de crisis leidt tot een versnelling in de groei van automatisering, robotisering en digitalisering,

Op dit moment is het moeilijk te zeggen hoe de nabije toekomst eruit gaat zien. Dit heeft alles te maken met de vraag

ingegeven door ervaringen tijdens deze pandemie. Het CPB verwacht dat op de middellange termijn deze mismatch op

hoe sterk de oplevingen van het coronavirus regionaal, landelijk en wereldwijd zullen zijn. Platform 31 (kennispartner

de arbeidsmarkt zal verdwijnen. Niettemin richt het kabinet zich binnen het derde economische steunpakket expliciet op

van het G40 netwerk voor middelgrote steden) heeft voor steden een verkenning beschikbaar gesteld van scenario’s,

deze koppeling tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt met als ambitie dat mensen zich moeten voorbereiden op de

effecten en handelingsperspectieven. Het CPB heeft 19 augustus een nieuwe raming gepresenteerd over de economische

werkgelegenheid van de toekomst.

gevolgen van de coronacrisis. Deze raming bestaat uit twee scenario’s: een basisscenario en een tweede-golfscenario.
Het basisscenario betekent een krimp van de economie in 2020 met 5,1% en een groei in 2021 van 3,2% . Daarbij hoort

De impact van de coronacrisis heeft financiële consequenties die in de begroting verwerkt moeten worden. In de notitie

een werkloosheidspercentage van 6,5% in 2021. In het geval van het tweede-golfscenario moet rekening gehouden

“80 dagen corona in Helmond” die op 19 mei aan uw raad is voorgelegd is een eerste inschatting gepresenteerd van de

worden met een krimp van de economie met 6,2% in 2020 en een krimp met 3,2% in 2021. Dit zou de werkloosheid

coronarisico’s die we lopen als gemeente. We hebben daarin aangegeven dat we afhankelijk van de duur van de crisis

opstuwen tot een percentage van 10%. Voor de specifieke situatie van Helmond moet rekening worden gehouden dat het

verwachten extra kosten te maken voor een bedrag van 5,5 miljoen euro (uitgaande van een crisis van drie maanden) tot

werkloosheidspercentage zo’n 1%-punt boven de landelijke cijfers zal uitkomen (oftewel in het basisscenario 7,5% en het

10,8 miljoen euro (een crisis van twaalf maanden). Gezien de vele ontwikkelingen rondom het virus worden de risico’s

tweede-golfscenario 11%)

voortdurend in beeld gehouden. De volgende actualisatie hiervan ontvangt u van ons bij de tweede Berap. Op basis van
het verloop van de coronacrisis van de afgelopen maanden is het onze inschatting dat van bovengenoemde uiterste

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. Duidelijk is in ieder geval dat dit nog niet op

scenario’s het bedrag van 10,8 miljoen euro het meest realistisch is. De crisis is immers al meer dan een half jaar gaande,

korte termijn uitgerold kan worden. Het virus zal dus in ieder geval de komende maanden nog aanwezig zijn. We zien

en zal naar verwachting niet op afzienbare termijn over zijn.

nog steeds uitbraken, en in augustus namen deze na een forse afname toch weer behoorlijk toe. Verdere versoepelingen
worden niet doorgezet. Sterker nog: het kabinet spreekt haar zorgen uiten nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten.
De intentie van het kabinet is om deze waar mogelijk regionaal of lokaal in te zetten. Een tweede golf ligt nog steeds
op de loer en ook mondiaal is corona nog lang niet onder controle. Het is daarmee dus nog onzeker welke van de twee
CPB-scenario’s uiteindelijk in welke mate werkelijkheid zal worden. Met beide scenario’s moet serieus rekening worden
gehouden.
Het CPB acht de kans groot dat de coronacrisis leidt tot blijvende economische schade, zowel op middellange (ongeveer
vijf jaar) als op lange termijn. Het is aannemelijk dat ook na de huidige recessie het bruto binnenlands product (bbp)
langdurig of zelfs permanent lager blijft dan verwacht op basis van trends van voor de crisis. Op de korte en middellange
termijn (tot 5 jaar) hebben zowel de afname van het arbeidsaanbod, als dalende investeringen en productiviteit
een negatief effect op het bbp en de bbp-groei. Op de lange termijn zullen het arbeidsaanbod en de investeringen
herstellen. Maar een blijvend lagere productiviteit zorgt voor een lager bbp-niveau dan verwacht op basis van pre-crisis
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3.2 De Helmonder aan het woord

Bijna de helft van de inwoners vindt zijn leven er nu (heel) anders uit zien dan voor de eerste coronabesmetting. Het

Aan het begin van de coronaperiode (april 2020) gaven 6 op de 10 inwoners het leven een lager cijfer dan voor 27 februari,

gemis aan sociale contacten en het gemis aan fysiek contact met (klein)kinderen, familie en vrienden worden daarbij

het moment dat de eerste coronabesmetting bekend werd. Inmiddels is het gemiddelde cijfer gestegen van een 6,7 naar

vaak genoemd. Evenals het weinig tot geen activiteiten buitenhuis en het thuiswerken. Beide leiden natuurlijk ook tot

een 7,6. Ook is het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt teruggelopen.

een ander sociaal leven. Maar ook worden positieve ontwikkelingen genoemd zoals meer vrije tijd en een minder gehaast
leven. Ook wijzen inwoners met chronische ziektes op het feit dat het versoepelen van de coronaregels voor hen juist tot
verdere isolatie leidt.

Hoe voelen de inwoners zich?
• De inwoners zijn weer steeds meer tevreden over het leven dan in april. Tussen april en augustus is
het gemiddelde rapportcijfer gestegen van een 6,7 naar 7,6.
• Een kleine groep geeft aan zich vrijwel/altijd eenzaam te voelen. Het aandeel dat zich (wel/eens)
eenzaam voelt, is kleiner geworden.
• Men lijkt zich minder zorgen te maken over de eigen situatie, zoals de financiële positie,
werksituatie of lichamelijke gezondheid.
• Bijna de helft van de inwoners vindt dat zijn leven er nu (heel) anders uitziet dan voor 27 februari

Waar in het begin van de coronacrisis meer dan de helft van de mensen een nieuw soort saamhorigheid heeft ervaren,
loopt dit aandeel nu weer terug. Omdat men meer thuis is, nemen de ergernissen en ervaren overlast in de buurt ook toe.
De coronacrisis leidde er ook toe dat inwoners met andere gezondheidsklachten niet meer naar de huisarts durfden te
gaan of minder snel 112 bellen. Ook nu nog geeft een kwart van de inwoners aan nog terughoudend te zijn om naar de
dokter te gaan.

2020. Vaak wordt hierbij het gemis van sociale contacten en minder activiteiten buitenshuis genoemd.
Volgt men de adviezen en maatregelen, zoals laten testen en afstand houden, op?

3.3 Impact op de centrale beleidslijnen

• Een groot aandeel van de mensen die corona gerelateerde klachten heeft (gehad) in de afgelopen

In het coalitieakkoord van 2018 staan enkele centrale beleidslijnen benoemd. Aan de hand van deze lijnen brengen we

3 weken, heeft zich niet laten testen. Meest genoemde reden hiervoor is dat men de klachten kan

hieronder in kaart wat de impact van de coronacrisis lijkt te zijn op onze stad.

relateren aan een andere ziekte zoals hooikoorts.
• Van de mensen die geen coronagerelateerde klachten hebben gehad geeft de meerderheid aan zich wel
te laten testen als zij klachten zouden hebben.
• In het begin van de coronacrisis (april) gaf een groter aandeel van de mensen zich altijd aan de
maatregelen te houden dan nu nog het geval is

Impact op de Vitale Economie
De impact van corona op de lange termijn, en het effect van de maatregelen tegen corona op de economie, is nog erg
onzeker. Zowel in Nederland als daarbuiten is het lastig in te schatten hoe lang de nog beperkende maatregelen gaan
duren. Daarnaast is Nederland als open land afhankelijk van internationale productieketens: belemmeringen elders zijn

• Geen handen schudden blijft de best opgevolgde maatregelen. Dit doet bijna iedereen altijd.

in ons land sterk voelbaar. Specifiek voor de Automotive sector (één van de vitale sectoren in Helmond en ook zo verwoord

• De helft maakt zich zorgen over dat anderen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden.

in de Strategische Agenda) geldt dat voor het totale boekjaar 2020 wordt uitgegaan van 25% minder verkopen. Dit is een
ongekende daling.

Heeft men vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis?
• De inwoners hebben nog steeds vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis door het Rijk, RIVM,
maar ook door de gemeente en de gezondheidszorg.

Voor de brede economie wijzen alle scenario’s erop dat een recessie onvermijdelijk is. De diepte ervan is afhankelijk van
de komst en zwaarte van een mogelijke tweede uitbraak en van de ontwikkelingen rondom medicijnen en vaccins tegen
het virus. De afgelopen periode hebben we gezien dat het aantal inwoners in Helmond met een WW-uitkering toeneemt.

Maakt men zich zorgen over de zorg?
• In april gaf de helft aan eigenlijk niet meer naar de huisarts te gaan of 112 te bellen. Deze groep is nu
kleiner geworden, 2 op de 10 geven aan echt terughoudend te zijn.
• De groep die zich veel zorgen maakt over de (beschikbaarheid van) zorg en hulp aan (corona-)patiënten
is kleiner geworden.
• Bijna de helft verwacht nog een tweede golf van coronabesmettingen.
Wat vindt men van sfeer en veiligheid in de buurt?
• Over het algemeen zijn de mensen positief over de sfeer en veiligheid. Wel lijkt een wat groter deel zich
zorgen te maken over de veiligheid in Helmond.

Een derde van de Helmondse bedrijven zit in een branche waar (grote) krimp wordt verwacht, en een bovengemiddeld
percentage van de Helmonders met een baan werkt in sectoren als de retail en horeca. Op basis van deze cijfers wordt
voor 2021 uitgegaan van een werkloosheidspercentage in Helmond tussen de 8 en 11 procent.
Zoals hierboven aangegeven heeft het CPB 2 scenario’s geschetst voor de ontwikkeling van de economie: een basisraming
en een tweede-golfscenario. Deze zijn hieronder grafisch weergegeven. Het hierin gepresenteerde basisscenario gaat
nog uit van het pakket van ondersteunende kabinetsmaatregelen tot 1 oktober 2020. Eind augustus is een derde
herstelpakket gepresenteerd waarmee de overheidssteun, hoewel afnemend qua intensiteit, tot de zomer van 2021 wordt
gecontinueerd. Op basis van dit pakket zal de basisraming naar verwachting iets positiever uitvallen.

• De verbondenheid/nieuw soort saamhorigheid die in het begin van de coronacrisis door helft van de
mensen werd ervaren, lijkt weer naar de achtergrond te verdwijnen.
• Er worden wat meer ergenissen en overlast van anderen in de buurt ervaren

-12-

-13-

Scenario’s economische groei (bron CBP, augustus2020)

Enkele verwachte ontwikkelingen voor de vitale economie
jaar

CEP 2020

basisraming/matig herstel

tweede golf

Op dit moment stroken de verzamelde feitelijke gegevens nog niet helemaal met de verwachtingen waar het gaat

2019
4%

1,7%

1,7%

1,7%

om de gevolgen voor de economie. De ramingen over het stijgende aantal werklozen, komt nog beperkt terug in de

2020

1,4%

-5,1%

2021
2%

1,6%

3,2%

CEP 2020 -6,2%
3,2%

0%

het aantal mensen met bijstand vooralsnog gelijk. De steunmaatregelen richting het bedrijfsleven (o.a. in de vorm van

basisraming/
matig herstel

TOZO en TOGS) beperken hoogstwaarschijnlijk tot nu de invloed voor de werknemers – wat betreft ontslag. Wel zien

tweede golf

Ook de bedrijven in de culturele en vrijetijdssector worden hard geraakt. Deze beslaan met elkaar 12% van de

we dat enkele grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd.
werkgelegenheid in Helmond. In sectoren waar men goederen vervaardigt, in de Automotive industrie, detailhandel

-2%

(non-food en kleding), het personenvervoer en persoonlijke dienstverlening (20% v.d. werkgelegenheid in Helmond)
wordt grote krimp verwacht. Het aantal uitgesproken faillissementen zien we nog niet stijgen. Ook hier lijkt de

-4%

tijdsfactor een rol te spelen en zijn de verwachtingen niet al te positief. Wel zien we beduidend minder bezoekers
in het centrum. In bepaalde sectoren, zoals de zorg, is er nog wel sprake van krapte op de arbeidsmarkt, die eerder

-6%
-8%

daadwerkelijke werkloosheidscijfers. Alhoewel het aantal mensen met ww-uitkeringen met 19% is toegenomen, blijft

toeneemt dan afneemt. De link met corona is hier makkelijk gelegd…

2019

2020

Al blijkt het nog niet uit de cijfers, de signalen zijn dermate dat de verwachting voor de nabije toekomst is dat de

2021

impact op de economie met reorganisaties, faillissementen en werkloosheid tot gevolg steeds zichtbaarder zal
worden, en daarmee de behoefte aan omscholing en flexibel inzetbare werknemers zal groeien.

Doorvertaling CPB scenario’s naar het werkloosheidspercentage in Helmond (bron CBP,

Het thuiswerken heeft een vlucht genomen en heeft zowel werkgevers als werknemers gewezen op het belang van

augustus 2020 – bewerking IVA.AI)

goede digitale voorzieningen. Ook een groot deel van de werknemers in Helmond werkt nu vanuit huis en wil dit in
de toekomst ook (deels) blijven doen.

jaar

Nederland

Helmond

2008

10,0%

3,7%

4,1%

2009

4,4%

5,3%

Impact op de sociale structuur in de stad

2010
8,0%

5,0%

5,8%

Het coronavirus, de vergaande genomen maatregelen (waaronder een ‘intelligente lockdown’) en alle risico’s en

2011

5,0%

5,3%

onzekerheden die daarmee samenhangen hebben effect op de samenleving in letterlijke zin. Het sociaal-culturele kapitaal

2012
6,0%

5,8%

6,4%

2013

7,3%

8,2%

4,0%
2014

7,4%

8,9%

2015

6,9%

7,9%

6,0%

6,5%

4,9%

5,1%

3,8%

4,2%

3,4%

3,9%

12,0%

2,0%
2016
2017

0,0%

2018
2019

basisraming/matig

tweede golf

herstel (Helmond)

(Helmond)

is beïnvloed. Hoe exact, dat is lastig te zeggen, zeker op (middel)lange termijn. Wie mensen spreekt merkt dat er zowel
positieve als negatieve ontwikkelingen voelbaar zijn. Elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten, vinden de inwoners het
grootste gemis. Eenzaamheidsgevoelens nemen toe. Zeker niet alleen bij de ouderen. Andere concrete gevolgen zijn een
toename van verborgen verdriet (niet of onvoldoende verwerkte rouw), significant meer meldingen van overlastsituaties
en problemen met de versnelde digitalisering. Wel ontstaan er creatieve ideeën, onder meer om de verbondenheid op
een andere manier vorm te geven en geven mensen aan de kleine, directe omgeving om zich heen meer te zijn gaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020

Nederland

2021

basisraming/matig herstel (Helmond)

Helmond

3,9%

3,9%

4,9%

5,3%

tweede golf (Helmond)
7,0%
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waarderen.

10,5%
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Door de coronacrisis zijn verschillende groepen burgers kwetsbaar(der) geworden , veelal de groepen die vóór corona
ook al een achterstand hadden in de samenleving. Vaak betreft het hier mensen met een meervoudige problematiek. Ze
hebben vaker dan gemiddeld een uitkering, missen een sociale structuur, leven in armoede of hebben schulden en wonen
in een minder gezonde omgeving. Hun veerkracht en weerbaarheid is beperkt. Juist in deze (economisch) onzekere tijden
is de verwachting dat deze groepen in omvang toenemen en zal dus ook de ongelijkheid toenemen. Zij beschikken niet
of nauwelijks over de economische, sociale, culturele of persoonlijke hulpbronnen om hun situatie te verbeteren. Het
risico is aanwezig dat als een gevolg hiervan de al aanwezige scheidslijnen in onze samenleving verharden en de toch al
bestaande tweedeling tussen mensen en tussen wijken toeneemt.

Enkele verwachte ontwikkelingen voor de sociale structuur
• Verwachte toename van nieuwe/extra tweedeling tussen inwoners en tussen wijken.
• Financiële problemen voor inwoners nemen toe, en dit zal terug te zien zijn in de aantallen schulden en de hoogte
		 daarvan.
• Het aantal personen met verward gedrag is toegenomen tijdens de crisis, en verwachting is dat dit op hoog
		 niveau blijft.
• Eenzaamheid toegenomen, vooral ook onder jongeren.
• Verwachte hogere instroom in de bijstand.
• Meer opgaves en daarmee werk voor Senzer.
• Uitgestelde zorgvragen, zoals Jeugd en Wmo.

Impact op de stedelijke leefbaarheid
Naast impact op de economie en de sociale verhoudingen heeft de crisis ook gevolgen voor het ecologisch kapitaal: zaken
als duurzaamheid en leefbaarheid. Op de korte termijn waren de effecten voor de luchtkwaliteit in ieder geval gunstig.
De beperkende maatregelen hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de lucht boven Nederland een stuk schoner is. Ook
is geluidsoverlast door weg-, rail- en vliegverkeer afgenomen. De vraag is of dit een structureel effect is, of dat mensen na
corona terugvallen in hun oude gewoontes en gedragingen.
De waardering voor een groene, aangename woonomgeving (een tendens die al gaande was) wordt versterkt. Mensen
hebben behoefte om, ook dichter bij huis, te kunnen wandelen, recreëren, een frisse neus te kunnen halen en (op een
verantwoorde manier) anderen te kunnen ontmoeten. De verwachting is dat dit een blijvende trend is die verder zal
doorzetten. Veranderen we door deze crisis ons leven waardoor de druk op het milieu beperkter wordt? Er zijn meer
vragen op dit kapitaal waar het nu echt te vroeg voor is. De waarde van groen lijkt echter steeds meer door te dringen en
een financiële vertaling van deze waarde krijgt vaker de aandacht.

Een van de vele acties die te zien zijn op de Helmondse gevels.
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Tot slot zien we grote veranderingen in het ‘werken’ en daarmee in de mobiliteit. We werken veel meer thuis, waardoor er

• Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad wordt geremd

ook beduidend minder vervoersbewegingen zijn en is er minder uitstoot van stoffen die de luchtkwaliteit en het milieu

De sociaaleconomische structuur kan worden afgelezen aan het aantal mensen met een opleiding of baan,

negatief beïnvloeden. De trend van ‘anders werken’ zet zich waarschijnlijk door en heeft een versneld beroep gedaan op de

of – andersom gezien – mensen die leven in armoede of met schulden. Voor al deze aspecten geldt dat corona

digitalisering. Dit vraagt ook veel van de samenleving. Ook hier bestaat het risico van een toenemende tweedeling in de

negatieve effecten heeft. De mensen die het hardst worden geraakt door corona bevinden zich veelal aan de onderkant

samenleving. Digitale vaardigheden, de mogelijkheden om vanuit huis te werken: het zijn stuk voor stuk zaken die voor de

van de arbeidsmarkt. Dit betreft de traditioneel al kwetsbare groepen, maar ook ZZP’ers, flexwerkers en jongeren die net

een zeer sterk, en voor anderen amper gelden.

hun opleiding hebben afgerond. Al langer werd geïnvesteerd in een adaptieve arbeidsmarkt, deze ontwikkelingen
moeten worden versneld. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat veel mensen de benodigde flexibiliteit (nog) niet
hebben.

Enkele verwachte ontwikkelingen voor de stedelijke leefbaarheid
• Verschil in impact tussen wijken met hoge en wijken met lage sociaaleconomische status. Mensen met minder
		 perspectief worden beduidend harder door de crisis geraakt.
• Zwaar financieel weer voor culturele basis-infrastructuur.
• Leegstand in het Centrum dreigt sterk toe te nemen, wat de aantrekkelijkheid van het Centrum niet ten goede
		 komt.
• Binnen domein veiligheid/criminaliteit wordt toename aan vatbaarheid voor ondermijning verwacht.
• Duurzaamheid en klimaatadaptatie nemen in belang toe, maar beschikbare (private) middelen voor investeringen
		 nemen af.

• Kansen door corona, zoals op de vlakken duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit
Corona leidt tot veel problemen en uitdagingen, maar ook tot kansen. In enkele maanden tijd hebben zich
ontwikkelingen voorgedaan die tot voor kort onmogelijk waren. Was thuis werken bij veel werkgevers tot nog toe taboe,
recente cijfers wijzen erop dat dit – onder voorwaarden – een blijvend fenomeen is. Dit vraagt, hoe dan ook, om forse
investeringen in digitalisering van de samenleving. Zorg en onderwijs op afstand (tijdens de coronaperiode meer nodig
dan ooit) hebben aangetoond dat digitalisering over meer gaat dan goede tv en snel internet. Met de vrees voor het
virus is ook de aandacht voor het belang van duurzaamheid toegenomen. Dit alles heeft effect op de mate waarin en de
wijze waarop mensen zich bewegen. Files zullen altijd blijven bestaan, maar met meer spreiding neemt de maximale
druk op het wegennet af. Daarnaast lijkt het nog wel even te duren voordat het openbaar vervoer weer net zoveel
reizigers heeft als voor de coronacrisis.
In hoofdstuk 4 van deze notitie beschrijven we per ontwikkeling op welke wijze we hierop willen anticiperen, waarbij
tevens enkele concrete beleidsimpulsen (inclusief financiën) worden benoemd. In de meerjarenbegroting 2021-2024
worden de nu voorgestelde bedragen meegenomen.

3.4 Generieke ontwikkelingen om op te anticiperen
Ondanks alle onzekerheden zien we zoals gezegd een aantal ontwikkelingen in de Helmondse samenleving die vragen om
een reactie van ons als gemeente.
De generieke ontwikkelingen waar we via deze crisis- en herstelaanpak op willen anticiperen zijn:
• Toename van de sociale tweedeling
Helmond is een stad van twee snelheden. De verschillen tussen sommige wijken zijn groot. Armoede en een ongezonde
leefstijl eisen een hoge tol in de vorm van een lagere levensverwachting, meer ziekteverschijnselen en minder veiligheid.
Het verschil in levensverwachting is soms zeven jaar, het verschil in gezonde levensjaren soms zelfs negentien. Corona
lijkt de mensen die sowieso al moeite hebben om mee te komen in de samenleving het hardst te raken. Ze lopen eerder
tegen problemen aan en vinden minder snel een vangnet in hun sociale omgeving.
• Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat)
Verschillende sectoren worden hard door corona geraakt. In het algemeen kan worden gezegd dat het vooral om
sectoren gaat die afhankelijk zijn van internationale ketens en daarmee van ontwikkelingen in het buitenland óf
van sterk wegvallende vraag. Beide facetten zijn van toepassing op de Automotive sector. Daarnaast zien we dat in het
centrum van de stad veel klappen vallen, vooral in de retail, horeca en de culturele sector. Ondernemers vechten voor de
toekomst van hun winkel, café, restaurant of culturele bedrijf.
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4.		 Wat willen we gaan doen?
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van reparatiewerkzaamheden. Daarbij is het doel telkens geweest

uitdagingen. Wel wordt soms om een versnelling of verdieping gevraagd. In ons coalitieakkoord hebben we ingezet op het

inwoners, ondernemers en organisaties te ontzien en hen – binnen onze reikwijdte – te ondersteunen. De gedachte hierbij

(verder) vitaliseren van de Helmondse economie, op sociale stijging en op een structurele verbetering van de leefbaarheid.

was keer op keer dat een beperkte duur van de crisis (die tot op de dag van vandaag altijd onzeker was) niet al te grote

Centrale doelen in de Strategische Agenda zijn onder meer een toename in het aantal banen, inzet op een leven lang

wonden in de Helmondse samenleving mocht veroorzaken. Inmiddels is COVID-19 echter ruim een half jaar aanwezig

leren en verhoging van het gemiddelde inkomen per huishouden of, iets meer abstract, vooruitgang op de drie centrale

in het leven van ons allen en zien we dat het een grote crisis is geworden. Een bijzondere crisis, die vraagt om bijzondere

lijnen uit de Telos Driehoek: economische, sociaal-economische en ecologische duurzaamheid. Het zijn uitgerekend deze

antwoorden. Als college achten we het onze verantwoordelijkheid om Helmond in deze roerige tijden te voorzien van een

centrale lijnen die we nu als onze opgaves verwoorden. Ook de uitdagingen die kinderen en jongeren recent hebben

passende en doelgerichte injectie, om de structuur van de stad te versterken. De crisis heeft een grote impact gehad, maar

geformuleerd in een nieuwe Jeugdagenda sluiten hierbij aan. Ook zij hebben immers aangegeven dat iedereen mee moet

waar mogelijk willen we er sterker uitkomen. Daar waar dat kan, gebruiken we deze periode als een momentum om te

kunnen denken en doen, en dat een veilige, groene en gezonde omgeving van groot belang zijn. In die zin mag corona een

investeren.

nieuwe crisis zijn, het legt vooral de al bestaande uitdagingen bloot.

De hierboven genoemde, generieke opgaves waarvoor corona ons als stad stelt leiden tot de volgende vragen waar we via

De koppeling met deze al lopende agenda’s betekent dat we daar willen investeren waar het ook daadwerkelijk

een gerichte inzet antwoorden op willen geven.

structuurversterking voor de stad betekent. Met het Crisis- en Herstelpakket houden we geen branches overeind en
evenmin nemen we maatregelen die slechts renderen op de korte termijn. De impuls die we willen doen draagt vanuit de
actuele context bij aan de visie die we hadden en hebben op de toekomst van de stad. In andere woorden: de extra euro’s
die we nu uitgeven moeten ook bijdragen aan een sterk Helmond in 2025 of 3030. Daarbij proberen we investeringen te

• Hoe kunnen we de dreigende toenemende tweedeling in de samenleving (en tussen Helmondse wijken)

doen die in de toekomst tot (financiële of maatschappelijke) besparingen kunnen leiden. Onze aanpak is in lijn met de

		 tegengaan? Hoe houden we onze wijken leefbaar?

adviezen van gerenommeerde planbureaus aan de Rijksoverheid. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft aangegeven dat

• Hoe kunnen we – binnen onze mogelijkheden én passend bij de rol van de gemeente – de lokale economie

impulsen naar aanleiding van corona in elk geval aan drie uitgangspunten moeten voldoen. Beslissingen op korte termijn

		 voorzien van een extra impuls?

moeten worden verbonden met hervormingen van de toekomst, de hervorming van de arbeidsmarkt moet prioriteit

• Hoe kunnen we via een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk investeren in een vitalere economie?

hebben, net als bescherming van kwetsbare groepen. Ons Crisis- en Herstelpakket voldoet aan alle drie de lijnen. Wel

• Hoe kunnen het opgebouwde culturele klimaat in Helmond op een acceptabel niveau houden, passend bij de

vinden we het belangrijk enige vorm van flexibiliteit te behouden. Vooral omdat – zoals gezegd – er nog veel onzeker

• tweede stad van de Brainport regio?

is. Daarom kunnen de bedragen die op de komende pagina’s worden gepresenteerd worden beschouwd als richtlijn

• Hoe kunnen we de positieve ontwikkelingen rondom digitalisering versnellen en daarmee de stad ook beter

cq reservering: een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of

		 klaar maken voor de toekomst?

ontwikkelingen nog enige verandering kan vergen. Deze toets op urgentie en actualiteit zit ook in het proces verweven.
Voor de meeste impulsen geldt dat deze de route langs college en raad nog separaat zullen maken, waardoor ook vanaf
2021 nog diverse toetsmomenten volgen.

De focus van inclusief herstel is gebaseerd op de verwachting dat de tweedeling in de stad zich zal verdiepen, door
toenemende werkloosheid, armoede en schuldenproblematiek en/of psychische problematiek en/of uitgestelde
zorgvragen. De maatregelen die worden voorgesteld in deze nota hebben als focus de achteruitgang van de sociale
structuur in de stad en de vergroting van de tweedeling tegen te gaan. Daarbij gaan we er ook vanuit dat de positie die
Helmond inneemt in de regio en de vruchten die we daarvan kunnen plukken in brede zin bijdrage aan het inclusieve
herstel.
Relatie met coalitieakkoord en Strategische Agenda
Bij al de hierboven genoemde vragen geldt dat we zoeken naar samenhang. Het beste beleid is dat beleid wat diverse
doelen met elkaar verbindt. Vanuit die gedachte is het onze ambitie vast te houden aan onze eerder ingezette koers. Die
koers is verwoord in ons coalitieakkoord ‘Helmond. Stad in Beweging.’, zoals tijdens de start van deze bestuursperiode
in 2018 gepresenteerd. Tevens haken we via deze impuls aan op de centrale lijnen binnen de Strategische Agenda, die
in 2016 is gestart en inmiddels door in- en externe factoren is geactualiseerd en een looptijd tot 2025 kent. We zien dat
de opgaven waarvoor corona ons stelt volledig in lijn zijn met de eerder door ons in deze centrale agenda’s benoemde
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4.1 Concrete Impulsmaatregelen
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven zien we generieke ontwikkelingen in de samenleving die om een impuls vragen. De
concrete maatregelen hebben we aan de hand van deze ontwikkelingen ingedeeld. Daarbij is het expliciet ons doel dat
een maatregel bij voorkeur meerdere doelstellingen raakt, en daarmee voor verschillende opgaves in de samenleving een
impuls biedt. De tabel aan het eind van dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe het mes vaak aan meerdere kanten snijdt:
hoe via één gerichte maatregel verschillende centrale beleidsdoelen kunnen worden nagestreefd.

Multifunctionele Wijkaccommodatie in Rijpelberg
Rijpelberg zien we als college als een wijk die we aan de goede kant van de streep willen houden. Desondanks wijzen
de sociaaleconomische cijfers erop dat Rijpelberg aandacht nodig heeft. Deze cijfers zullen door corona niet verbeteren.
Als concrete maatregel zetten we in op een Multifunctionele Wijkaccommodatie in deze wijk. Dit versterkt de al
aanwezige onderwijsvernieuwing en draagt eraan bij dat kinderen veilig en gezond naar school kunnen. Ook voor
andere inwoners van de wijk ontstaat hiermee een toekomstbestendige ontmoetingsplek.
In oktober 2019 heeft de raad het gewijzigde Integraal Huisvestingsplan 2018-2025 (IHP) vastgesteld. Voor de wijk

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving
De post-corona situatie van straks is er een waarin de verschillen tussen inwoners, tussen wijken, tussen de ‘haves’
en ‘have-nots’ zijn toegenomen. Als gemeente zagen we hierin al een grote rol voor onszelf weggelegd en deze is
met de ontwikkelingen van de laatste maanden alleen maar verder toegenomen. We willen investeren, daar waar de
meeste vooruitgang kan worden geboekt. Omdat we ervan overtuigd zijn dat groei aan de onderkant groei voor de
hele samenleving betekent. Hiervoor staan we samen met partners aan de lat. We willen een lokale coalitie tegen de
tweedeling vormen, met als doel de situatie van mensen met een achterstand verder te verbeteren. Daarbij hebben we,
zoals ook al in ons coalitieakkoord benoemd, speciaal aandacht voor wijken met een achterstand, te weten HelmondNoord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad. Daarboven op houden we wijken die het risico lopen in deze

Rijpelberg is besloten om het scenario van één nieuw schoolgebouw in Rijpelberg verder uit te werken. Dit scenario
gaat uit van één nieuw schoolgebouw waarin twee basisscholen (OBSH en QLIQ) worden gehuisvest en waarbij
maatschappelijke functies worden toegevoegd zodat een (extra) impuls kan worden gegeven aan de wijk. Door gebruik
te maken van de kansen die er liggen op het gebied van onderwijs, wijkontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling zal
daarmee ook de kwaliteit van de omgeving worden verhoogd. Voor het onderwijs zijn de middelen gereserveerd via
het IHP. Echter voor een mogelijke toevoeging van een MFA zijn nog geen middelen gereserveerd. Door het bundelen
van verschillende functies kan dit ook leiden tot een bundeling van middelen en daarmee ook een investering in de
leefbaarheid van de wijk Rijpelberg.

categorie te belanden scherp in de gaten.
Vooruitlopend op deze coalitie investeren we als gemeente zelf. Door een gerichte impuls in het leefklimaat en de
voorzieningen, investeren we gericht in het tegengaan van de tweedeling in Helmond, onder meer via een Stedelijk

2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

NVT

NVT

1.000.000

1.750.000

Structurele kosten

NVT

NVT

€ PM

€ PM

Investeringsfonds. Met als centraal doel om op langere termijn vooruitgang te realiseren. En de coronacrisis te gebruiken
als kans om generatiearmoede en vanzelfsprekende achterstanden aan te pakken, in plaats van deze door de crisis alleen
maar erger te laten worden.
Creëren van extra perspectief jongeren (o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)
Het is onze intentie om te investeren in de sociale basis van mensen. Specifiek jongeren, omdat zij vaak nog een heel

Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond
Samen met woningcorporaties, scholen en sociaalmaatschappelijke organisaties als de LEVgroep starten we een lokale
coalitie tegen de tweedeling. De beoogde aanpak kan immers alleen met elkaar. We leggen initiatieven naast elkaar, en
delen signalen. Dit alles onder leiding van een door de gemeente gefinancierde projectleider. Met elkaar komen we tot
concrete initiatieven, waardoor de positie van mensen met een achterstand (en in het bijzonder kinderen) structureel
verbetert. Een speciaal over dit thema georganiseerde conferentie in Helmond, begin 2021, vormt het officiële
startschot.

leven voor zich hebben. Wel moet er meer samenhang komen in de diverse trajecten en verdient het onderzoek waar
op dit moment nog hiaten zitten. In nauwe samenspraak tussen het Sociaal Domein en Veiligheid & Naleving brengen
we in kaart welke jongeren extra ondersteuning nodig hebben, om hen op het goede pad te houden (of indien nodig te
brengen), en perspectief richting toekomst te geven.
Specifieke aandacht binnen deze impuls gaat uit naar de Taskforce Aanpak Binnenstad-Oost (met een nadrukkelijk
accent op de versterking van de Heistraat). De afgelopen periode heeft aangetoond dat aandacht voor preventie en

2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT
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repressie binnen de aanpak in dit gebied hand in hand moeten gaan, en dat het creëren van perspectief voor jongeren
bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk. De aanpak van de Binnenstad-Oost is wel breder en vraagt meer dan alleen
de aandacht voor de jeugd, dus in een later voorstel zal de verhouding tussen deze twee trajecten nader inzichtelijk
worden gemaakt.
2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

€ 500.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 500.000

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT
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Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in Helmond-Noord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad

Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum Plus

De staat van de openbare ruimte heeft veel effect op de leefbaarheid in wijken, en daarmee op het woonplezier dat

De neerwaartse trend in de retail was al gaande voor de coronacrisis. Dit werd deels opgevangen door de toenemende

mensen ervaren. Meer groen in de wijk heeft een positief effect op de mentale gezondheid. Helaas zien we op dit vlak

horeca: de ontwikkeling van het Havenplein, maar zeker ook de Markt zijn daar mooie voorbeelden van. Meer generiek

vaak een negatieve cumulatie. Daar waar de openbare ruimte niet op orde is, ontstaat vaker overlast en zijn ook de

verandert het centrum zo van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Met de coronacrisis heeft de horeca het zwaar.

criminaliteitscijfers hoger. Bovenop de toch al voorgestelde plus voor de openbare ruimte en groen in heel Helmond

De noodzaak om het centrum aantrekkelijk te maken is daarmee alleen maar in een stroomversnelling geraakt.

(verwoord in de Meerjarenbegroting), verhogen we het niveau in de wijken met een relatief lage sociaaleconomische

Het verkeersluw maken en de vergroening van het centrum en directe omgeving zijn daarbij stappen die al eerder

status extra (dit betreft Helmond-Noord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad). Dit komt de leefbaarheid

benoemd zijn, en die versneld kunnen worden. Daarvoor is het wel nodig te investeren in de openbare ruimte, met

in deze wijken sterk ten goede.

name rond het centrum. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het noordelijk deel van het centrum, waar nu subsidie
voor is aangevraagd, maar ook de herinrichting van de Kanaaldijk, het verbeteren van de verbindingen tussen Suytkade,

2021

2022

2023

Incidentele kosten

€ 200.000

€ 400.000

€ 400.000

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

2024

station en centrum, en transformatie van leeglopende straten en panden.
2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

NVT

1.000.000

1.000.000

NVT

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Een extra impuls voor de lokale economie
Al snel bleek dat de gezondheidscrisis die corona met zich meebracht ook zou uitmonden in economisch zwaar weer. De
overheidsmaatregelen leidden ertoe dat veel ondernemers hun normale bedrijfsvoering niet konden doorzetten. Zoals in
hoofdstuk 2 aangegeven hebben we als gemeente direct geanticipeerd op de (economische) nood uit de stad door uitstel

Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

van betalingen te bieden en ondernemers de weg te wijzen richting diverse rijksregelingen.

De totale energietransitie en het komen tot een klimaatneutraal Helmond kost in totaliteit veel meer dan nu begroot.

Kijkend richting de toekomst achten we het niet nodig onze koers voor de middellange (2-5 jaar) en lange (+5 jaar) aan

Naast de bestaande lijnen in het programma Duurzame & Gezonde Stad willen we onze inzet opschalen en versnellen,

te passen. Inzet op onze vitale sectoren Automotive, Food en Slimme Maakindustrie blijft van groot belang. Corona toont

via deelname aan een Europese oproep voor het indienen van voorstellen waaraan 100 steden mogen meedoen. We

tevens aan dat onze ambitie om de Helmondse economie minder conjunctuurgevoelig te maken een juiste is. Deze lijnen

doen dit samen met Eindhoven. De call richt zich op drie sporen:

trekken we daarom de komende jaren onverminderd door.

• het verbreden en versterken van onze huidige inzet;
• op intensivering van de multiple helix aanpak;

Wel willen we, waar mogelijk, onze bijdrage leveren aan het herstel op de korte termijn. Dit doen we door anticyclisch

• het vergroten van maatschappelijk draagvlak.

te investeren en daarbij oog te hebben voor de kansrijke thema’s digitalisering, mobiliteit en circulariteit. Wat betreft

Zeker voor dit laatste aspect is het post-corona tijdperk een belangrijk moment. Het feit dat meer mensen moeite

het anticyclisch investeren zijn we als gemeente een partij die kan investeren in de (lokale/regionale) economie. De

krijgen rond te komen of in de schulden raken, leidt tot een toenemende ‘energiearmoede’. Tegelijkertijd biedt een

ervaring leert dat het mede door externe factoren, juridische procedures en ambtelijke capaciteit lastig is om hier fors

extra impuls in de energietransitie bedrijven de mogelijkheid hier hun voordeel mee te doen. Een succesvolle indiening

op te plussen, en toch tonen we ons hierin ambitieus Om in deze crisistijd toch onze bijdrage te leveren, proberen we

in het kader van de EU oproep geeft toegang tot additionele financiële middelen. Daarnaast heeft intensivering van de

vooral al geplande investeringen zo snel als mogelijk uit te voeren. Daarnaast zetten we beperkt in op nieuwe fysieke

aanpak ook positieve economische effecten, met name voor de bouw- en installatiebranche.

investeringen, zoals hiervoor beschreven bij de MFA Rijpelberg. Aangezien de ondernemers in het centrum fors worden
geraakt kiezen we er ook voor een extra impuls te geven aan ons centrum. Dit biedt ons in staat sneller de beoogde

2021

2022

2023

2024

plannen te kunnen uitvoeren. Bovendien zetten we extra middelen in voor de energietransitie. Uiteindelijk zal deze

Incidentele kosten

NVT

€ 200.000

€ 200.000

€ 100.000

transitie leiden tot grootschalige investeringen, zo mogelijk ondersteund met EU-middelen.

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT
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Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

Door het versnellen van onderdelen van de bestaande aanpak jeugdwerkloosheid, het aanvullend inzetten van

Circulariteit heeft alles te maken met het komen tot een systeem waarin we onze ‘netto’-materiaalconsumptie

banenmakelaars en stimuleringsvouchers voor werkgevers, helpen we meer mensen om klaar te zijn voor de

verminderen door intensiever en langer van goederen gebruik te maken en materialen in omloop houden. Uit

arbeidsmarkt van de toekomst. De impuls is puur bedoeld voor deze banenmakelaar en stimuleringsvouchers: een

onderzoek is gebleken dat circulariteit op bedrijventerreinen echt nog in de kinderschoenen staat. De projecten die

Helmondse plus bovenop de al bestaande (sub)regionale aanpak.

nu in onze stad lopen op dit gebied zijn geïnitieerd vanuit de energietransitie. Immers: hergebruik en slim gebruik
van grondstoffen of afvalstoffen levert een duidelijke besparing in energie verbruik van de totale keten. De landelijke

2021

2022

2023

2024

ambities op dit vlak (een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een 100% circulaire economie

Incidentele kosten

€ 240.000

€ 110.000

NVT

NVT

in 205) sluiten aan bij de ambities van ons college. In samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

(SBH) en op basis van onderzoek door Fontys geven we een extra impuls aan het operationaliseren en toepassen van
circulaire economie op bedrijventerreinen en binnen bedrijven. Goed voor de bedrijven en goed voor de verduurzaming
van de stad.
Helmond Stagestad
2021

2022

2023

2024

Juist in tijden van Corona is het voor jongeren, voor met ontslag bedreigde inwoners van Helmond- de Peel en (recent)

Incidentele kosten

€ 50.000

€ 50.000

NVT

NVT

werklozen van belang dat zij door meerweekse stages zich kunnen oriënteren en een goed beeld kunnen vormen van

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

kansrijke bedrijven (en daarvoor benodigde opleidingen) in de regio. Stagestad 2.0 (werkterm) kan daarvoor zorgen
en bevindt zich in de ontwikkelfase. Deze Stagestad, een plus op het al eerder ingezette programma Onderwijs/
Arbeidsmarkt, is naar verwachting vanaf 2021 operationeel. Om zeker te zijn dat voor drie jaar de uitvoering geborgd

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt

is, wordt ingezet op een bijdrage in de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten. En voor inwoners boven de 23 jaar, als ook voor

De afgelopen jaren is in de Peel vol ingezet op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In deze programmering

HBO’ers en WO’ers die er ondanks aantoonbare moeite niet in zijn geslaagd een stageplaats te vinden, worden 8 extra

was ingecalculeerd dat binnen een paar jaar weer sprake zou kunnen zijn van een nieuwe economische neergang, met

uren per week toegevoegd voor een stagemakelaar.

bijbehorende gevolgen voor de werkgelegenheid. Deze crisis is door corona sneller gekomen dan gedacht. Een eerste
inventarisatie leert dat de crisis ook hier vooral de al bestaande ontwikkelingen versnelt. Robotisering, digitalisering
en online winkelen zijn daar concrete voorbeelden van. De arbeidsmarkt verandert sneller dan we dachten. Dit heeft

2021

2022

2023

2024

effect op het perspectief van mensen op werk, zowel voor hen die nu (nog) langs de kant staan als voor hen die de

Incidentele kosten

€ 50.000

€ 50.000

50.000

NVT

afgelopen jaren wel een baan hebben gehad. Concreet willen we extra inzetten op de lijnen ‘Innoveren’, ‘Ondernemen’,

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

‘Verduurzamen’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Om zowel onze inwoners als de arbeidsmarkt in de regio beter klaar
te stomen voor de werkgelegenheid van de toekomst. Dit is in lijn met het derde door het kabinet gepresenteerde
herstelpakket, maar ook vanuit de ambitie dat we de voorsprong als regio op dit vlak niet willen verliezen.

Op niveau houden van het culturele klimaat
De culturele sector is een van de sectoren die het hardst is geraakt door de coronacrisis. Maandenlang waren
groepsbijeenkomsten verboden, waardoor musea en theaters dicht gingen en organisatoren al hun geplande

Tegengaan Jeugdwerkloosheid

evenementen moesten annuleren. Inkomsten verdampten, de levendigheid verdween uit de stad. Ook voor 2021 zijn

In ons programma Onderwijs/Arbeidsmarkt zetten we ons nu al in op twee pijlers. Ten eerste moet er werk voor ieder

de verwachtingen vooralsnog niet positief. Zolang de 1,5 meter regel geldt, kunnen zalen slechts zeer beperkt worden

talent zijn. Met corona in het achterhoofd willen we ons inzetten op het creëren van nieuwe kansensectoren, acquisitie

gevuld en zijn grote mensenmassa’s niet denkbaar. Ook in Helmond zijn de effecten zichtbaar. De eerste berekeningen

om de werkgelegenheid beter te spreiden over diverse (top)sectoren en een beter ingericht relatiebeheer. Daarnaast

vanuit de grote instellingen geven mogelijke tekorten op de balans aan die lopen tot in enkele tonnen. Deels (maar

willen we medewerkers koppelen aan bedrijven en daarmee talent voor ieder werk faciliteren. Samen met het

zeker niet volledig) ontvangen we hiervoor een tegemoetkoming vanuit het Rijk. Om te zorgen dat onze culturele

onderwijs zetten we er nog sterker op in dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen (ook op digitaal vlak). Tot

basisinfrastructuur, die bestaat uit Theater Speelhuis, Museum Helmond, de Cacaofabriek, de Bibliotheek en het

slot willen we Helmond en de Peel weer een sterke stageregio laten zijn, zodat we talent kunnen boeien en binden en

Kunstenkwartier (waarbij de laatste twee instellingen toewerken naar nauwere samenwerking) ook na de crisis met

vacatures in krappe sectoren makkelijker en beter worden gevuld. Jongeren worden op de arbeidsmarkt hard getroffen

een goed toekomstperspectief voort kan trekken we eenmalig twee miljoen euro uit. Om onze positie als tweede stad

door de coronacrisis. Er is een tekort aan leerwerkplekken, stageplekken en banen voor jongeren tot 27 jaar.

van Brainport te kunnen blijven waarmaken, is immers ook na corona een vitale culturele basisinfrastructuur van groot
belang. Daarnaast geven we voor de eerste twee jaar een extra impuls aan de levendigheid van het centrum. Dit doen we
om evenementen die de komende periode mogelijk in gevaar komen, toch mogelijk te maken en zodoende voor de langere
termijn voor Helmond te behouden.

-26-

-27-

Fundament voor door corona geraakte basisinfrastructuur
Het rijke culturele leven in Helmond is door corona flink geraakt. We willen dat onze basisinfrastructuur na de crisis
verder kan met een goed fundament. Deze basisinfrastructuur bestaat uit Theater Speelhuis, Museum Helmond, de
Cacaofabriek, de Bibliotheek en het Kunstenkwartier. De komende periode ontwikkelen we hiervoor plannen, die we
op korte termijn ten uitvoer willen brengen. We zullen hierbij focussen op onderdelen die niet zozeer eenmalig, maar
voor een langere periode een bijdrage leveren aan een beter cultureel klimaat en daarmee aan de aantrekkelijkheid van
Helmond voor haar eigen inwoners als voor die van buiten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een fysieke
investering in een van deze locaties.
2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

€ 675.000

€ 900.000

€ 425.000

NVT

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum
Sinds enkele jaren nam het aantal evenementen in Helmond weer flink toe. Het droeg bij aan de uitstraling van de
stad in de regio. Ook op cultureel vlak maakte Helmond echt haar naam als tweede stad van Brainport waar. Hoewel
de impact nog onzeker is, lijken veel culturele ondernemers en organisatoren van evenementen grote schade te leiden.
Ook wordt het voor bedrijven lastiger om evenementen te ondersteunen/sponsoren: ze zullen andere keuzes maken.
Dit gaat ten koste van het culturele klimaat in de stad en daarmee van de aantrekkelijkheid van Helmond. Via een
eenmalige impuls wordt erop ingezet dit klimaat op peil te houden, waarbij de ambitie staat om culturele activiteiten
te organiseren die raken aan het DNA van de stad.
2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

€ 150.000

€ 150.000

NVT

NVT

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

Versnelling van digitalisering
Eén van de zaken die de coronacrisis in positieve zin heeft aangetoond is de kracht van digitale faciliteiten. Uit het
niets werkten mensen en masse vanuit huis en door goede applicaties ging dit vaak niet eens zozeer ten koste van de
effectiviteit. Kinderen volgden onderwijs op afstand (waarbij overheid en bedrijfsleven in grote getalen laptops leverden),
en de digitale snelweg bracht ook voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen uitkomst. Daar waar binnen een tijd lang
vrijwel alle aandacht uitging naar patiënten met COVID-19, kon andere zorg soms via digitale applicaties worden geleverd.
Cynisch is het wel te zien dat mensen met de grootste onderwijsachterstanden of behoefte aan zorg vaak de grootste
afstand tot digitale voorzieningen hebben. Vandaar dat het college dit als een centrale pijler ziet. Via de begroting zetten

Het rijke culturele leven in Helmond is door corona flink geraakt.

-28-

we het Programma Digitale Stad door, en middels deze Crisis- en Herstelaanpak zetten we extra in op digitale inclusie.

-29-

Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)
Naast het feit dat helaas nog veel Helmonders moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen zijn er ook veel

Tegengaan

Een extra impuls

Een betere

Op niveau houden

Versnelling van

tweedeling

voor de lokale

aansluiting tussen

van het culturele

digitalisering

economie

onderwijs en

klimaat

inwoners die nog onvoldoende ‘digivaardig’ zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Corona heeft aangetoond
hoe penibel die situatie kan zijn. In aansluiting op de aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet op operationele
digitale vaardigheden. Daar willen we (vanuit het programma Digitale Stad) inzet aan toevoegen om mensen ook
digitale informatievaardigheden (o.a. het zoeken naar informatie), digitale communicatievaardigheden (contact met
anderen) en digitale strategische vaardigheden bij te brengen. Dit doen we specifiek in de al eerder genoemde wijken
Helmond-Oost, Helmond-Noord, Helmond-West en de Binnenstad, om ook de mensen in deze wijken aangesloten te
houden bij de digitale samenleving.

arbeidsmarkt
Lokale Coalitie Aanpak
Tweedeling in Helmond

x

Multifunctionele
Wijkaccommodatie in
Rijpelberg

x

Creëren van extra

2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

NVT

Structurele kosten

NVT

NVT

NVT

NVT

perspectief jongeren
(o.a. impuls Jeugdwerk

x

x

en aanpak BinnenstadOost)
Impuls voor onderhoud
Openbare Ruimte
Totaal

Impulsen

2021

2022

2023

2024

2021/2024

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 200

€ 1.000

€ 1.750

€ 2.750

€ 500

€ 2.000

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving
Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond
Multifunctionele Wijkaccommodatie in Rijpelberg
Creëren van extra perspectief jongeren

€ 500

€ 500

€ 500

€ 200

€ 400

€ 400

(o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)
Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in H-Noord, H-West,

€ 1.000

H-Oost en de Binnenstad

in Helmond-Noord,
Helmond-West,

x

Helmond-Oost en de
Binnenstad
Impuls voor versnelling

x

doorontwikkeling
Centrum Plus
Verdere opschaling

x

richting energieneutraal
Helmond

Een extra impuls voor de lokale economie
Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum Plus

€ 1.000

€ 1.000

Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

€ 200

€ 200

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

€ 50

€ 50

€ 2.000
€ 100

€ 500
€ 100

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/
Tegengaan Jeugdwerkloosheid

€ 240

€ 110

Helmond Stagestad

€ 50

€ 50

€ 50

€ 150

€ 350

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

€ 375

€ 1.200

€ 425

€ 2.000

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum

€ 150

€ 150

€ 110

€ 110

Op niveau houden van het culturele klimaat
€ 300

Versnelling van digitalisering
€ 110

€ 330

laaggeletterdheid)
Totaal aan impulsen

€ 11.680

Er is nog geen rekening gehouden met structurele lasten.

bedrijven bij

x

implementatie
circulariteit
Tegengaan

arbeidsmarkt

Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van

Extra ondersteuning

Jeugdwerkloosheid

x

x
x

Helmond Stagestad
Fundament voor door

x

corona geraakte basis
infrastructuur cultuur
Extra impuls voor

x

vergroten levendigheid

x

in centrum
Extra inzet op digitale
inclusie (i.c.m. aanpak

x

x

van laaggeletterdheid)
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Bijlage:
Openbare Corona-gerelateerde B&W-besluiten

5.		 Tot slot
Het coronavirus zal de komende periode nog onder ons zijn. Ook de komende maanden zullen we kosten moeten blijven

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

maken om harde klappen die onze inwoners en instellingen treffen waar mogelijk op te vangen. Met de in deze nota

31 maart

Beleidslijn

1. De beleidslijn (richtlijnen) vast te stellen hoe

Met inbegrip van enkele

gepresenteerde impuls zetten we erop in de sociaal- economische structuur van onze stad te versterken. Het is echter

subsidieaanvragen en

om te gaan met nieuwe subsidieaanvragen en al

aanpassingen, besluit

zeker geen sluitstuk van de maatregelen die we moeten nemen om Helmond zo goed mogelijk door de crisis te leiden.

al verleende subsidies

verleende subsidies;

het college conform het

Waar nodig en mogelijk zullen we ons de komende tijd blijven inzetten om de crisis op de korte en (midden)lange termijn

voor bijeenkomsten.

2. De conceptbrief vast te stellen waarin de

voorstel.

zo goed mogelijk het hoofd te bieden. De vorm en mate waarin we dit doen hangt af van de ontwikkelingen om ons heen

organisaties worden geïnformeerd over de

(van mondiaal tot lokaal), die we zowel bestuurlijk als ambtelijk op de voet volgen.

vastgestelde richtlijnen;
3. Mandaat te verlenen aan de betrokken
teammanagers om de subsidietrajecten langs deze
lijn af te handelen.
31 maart

Impact maatregelen

In te stemmen met het verzenden van het bericht

coronacrisis voor de

aan culturele instellingen.

Conform voorstel.

cultuursector.
14 april

Bekrachtigen van

Bekrachtigen van het door het GBT genomen besluit

het GBT-besluit d.d.

op 8 april 2020 inhoudende:

08 april 2020 inzake

1. De subsidieverlening voor gesubsidieerde

coulancemaatregelen

instellingen naar behoefte wijzigen, door:

gesubsidieerde

a. de termijn voor het indienen van de aanvraag

instellingen.

om subsidievaststelling over het jaar 2019 met drie

Conform voorstel.

maanden te verlengen tot 1 juli 2020;
b. het bevoorschottingsritme aan te passen door
deze naar voren te halen.
2. Het management van de afdelingen O&O
respectievelijk OSD mandateren voor het wijzigen
van verleningsbesluiten zoals bedoeld onder de
beslispunten 1.a en 1.b
3. Bij de subsidievaststelling over 2020 coulant
omgaan met de omstandigheid dat de
gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel
zijn uitgevoerd als gevolg van de door het Rijk
uitgevaardigde maatregelen ter bestrijding van de
coronapandemie.
28 april

Subsidieverlening:

1. In te stemmen met het project Still Alive,

Still Alive #ShopLocal.

#Shoplocal van stadskunstenaar Tahné Kleijn;
2. Een eenmalige financiële bijdrage beschikbaar te
stellen van € 5.850,- en daarvoor 20 stillevens en 500
kwartetspellen aan te schaffen;
3. Dit te dekken (50-50%) binnen de begroting
Communicatie (representatie) en begroting Cultuur
(beeldende kunst).
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Conform voorstel.

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

2 juni

Het Speelhuis:

1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze

Met inbegrip van een

24 maart

Tijdelijke verruiming

1. De laptopregeling uit het Kindpakket tijdelijk te

Conform voorstel.

Advies Commissie

door Advies Commissie Coronaschade Podia en

enkele aanvulling, besluit

laptopregeling

verruimen op basis van de volgende voorwaarden:

Coronaschade

Producenten en deze werkwijze te hanteren;

het college conform het

vanuit Kindpakket

a. Alle kinderen (4-18 jaar) die gedurende de

Podia en

2. In te stemmen met het uitwerken van een

voorstel.

in het kader van

schoolsluiting als gevolg van de verscherpte

Producenten inzake

scenario dat de VSCD en RIVM-maatregelen in acht

Coronacrisis.

maatregelen rondom het Coronavirus een laptop

schadeafwikkeling

neemt ten behoeve van de heropening van het

nodig hebben voor het kunnen blijven volgen van

producenten en podia

Speelhuis voor de periode tot en met december

onderwijs vanuit huis kunnen deze aanvragen bij

2020.
9 juni

Stichting Leergeld Helmond, mits:

Plan van aanpak

1. In te stemmen met stapsgewijze heropening van

Het college besluit

i. Zij behoren tot de doelgroep van Stichting Leergeld

heropening Speelhuis

Het Speelhuis na de lockdown conform protocollen

conform het voorstel.

(inkomen huishouden tot 120% bijstandsnorm), en;

na lockdown.

van VSCD (theaters) en KHN (horeca);

Wel zal over de

ii. School niet kan voorzien in een geschikte laptop,

2. In te stemmen met het toepassen van de

heropening worden

al dan niet in bruikleen, en;

landelijke voucherregeling: ‘Bewaar je ticket,

gecommuniceerd met

iii. Er geen andere mogelijkheid is om vanuit huis

geniet later!’ en bij de uitvoering daarvan het

de raad.

het onderwijs te kunnen volgen, en;
iv. De aanvraag voor deze laptop uiterlijk dinsdag

consumentenrecht te volgen.
7 juli

Coronacrisis: Juridisch

1. De Nadere regels meldingsplichtige evenementen

kader evenementen in Helmond 2020 vast te stellen;

Met inbegrip van enkele

31 maart 2020 gedaan is bij Stichting Leergeld

wijzigingen, besluit het

Helmond.

Helmond vanaf 1 juli

2. De Nadere regels meldingsplichtige evenementen

college conform het

2. De extra kosten te dekken uit de reguliere subsidie

2020.

Helmond 2016 in te trekken;

voorstel.

2020 die Stichting Leergeld ontvangt voor uitvoering

3. Voor vergunningsplichtige evenementen vast te

van het Kindpakket;

houden aan de procedure zoals beschreven in de

3. De uitvoering laten verlopen via Stichting

nota ‘Helmond, veelzijdige evenementenstad’;

Leergeld, volgens de afspraken vanuit het

4. In te stemmen met het vergoeden van de

Kindpakket.
31 maart

gemaakte voorbereidingskosten voor evenementen
vanuit de verleende evenementensubsidies,
wanneer deze evenementen op last van het Rijk/

Tijdelijk opvang dak-

In te stemmen met het verzenden van de

het college besluit

en thuislozen.

raadsinformatiebrief, het persbericht en de

een collectieve

bewonersbrief.

raadsinformatiebrief
rondom de coronacrisis

VRBZO worden verboden.
7 juli

Coronacrisis:

1. Een principe-uitspraak te nemen over het al

In beginsel staat

uit te doen gaan, waarin

Verkenning zomer

dan niet door de gemeente te organiseren van

het college positief

ook de informatie over

evenementen.

kleinschalige zomerevenementen tijdens de

tegenover de organisatie

tijdelijke opvang voor

Bouwvak in de binnenstad;

van een evenement

dak- en thuislozen wordt

2. Aan te geven welke evenementen kunnen worden

als vervanging voor de

meegenomen.

georganiseerd;

kermis

De bewonersbrief en

3. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen.

(i.c. reuzenrad). Wel moet

het persbericht kunnen

aangestuurd worden

echter wel worden

op kostenneutraliteit.

verzonden.

Ten aanzien van het
derde beslispunt besluit
het college om de
kermisgelden hiervoor
beschikbaar te stellen.
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Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

Datum

Voorstel

Beslispunten

14 april

Brede uitrol van

1. Overgaan tot een brede uitrol van Leefsamen

Conform voorstel.

21 april

Doorbetalen subsidie

1. De subsidie t.b.v. de uitvoering van VVE-

Leefsamen Helmond

Helmond in Helmond met het oog op hulp aan

VVE en compensatie

peuteropvang en Voorschoolse Educatie door te

voor alle minder

kwetsbare doelgroepen tijdens de Corona-crisis;

eigen bijdrage

blijven betalen aan de gesubsidieerde voorscholen

zelfredzame inwoners

2. Instemmen met het tijdelijk verruimen van de

peuteropvang en

in ieder geval tot en met 28 april 2020;

in een kwetsbare

huidige regeling voor Leefsamen Helmond van

Sociaal Medische

2. De inkomensafhankelijke bijdrage van

positie.

Akkedeer (collegebesluit 2019) zodat de oplossing

Indicatie (SMI) i.v.m.

ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag te

ook over internet beschikbaar is;

coronacrisis.

compenseren vanaf 16 maart tot en met in ieder

3. Instemmen met het beschikbaar stellen van de

geval 28 april 2020;

benodigde middelen zoals geduid in de paragraaf

3. De inkomensafhankelijk bijdrage van ouders met

Financiën, namelijk €28.468, uit het budget voor

een SMI-indicatie te compenseren vanaf 16 maart

woningaanpassingen binnen de Wmo;

tot en met in ieder geval 28 april 2020;

4. Een taskforce inzetten voor de uitrol bestaande uit

4. De termijn van bovenstaande beslispunten te

representanten van zorginstellingen, Akkedeer en

verlengen conform richtlijnen van het Rijk, indien

gemeente (sociaal domein, digitale stad Helmond).
14 april

Besluit

zij daartoe beslist t.a.v. de sluiting van de reguliere
kinderopvang;

Conform voorstel.

Verlenging tijdelijke

1. De tijdelijke verruiming van de laptopregeling in

verruiming

het Kindpakket in kader van de maatregelen rondom

5. Middels bijgevoegde brief de voorscholen te

laptopregeling voor

het coronavirus met terugwerkende kracht vanaf 31

informeren over de doorbetaling van subsidie en

Kindpakket.

maart 2020 te verlengen op basis van de volgende

compensatieregeling van de ouderbijdrage.
Subsidieverlening:

1. Op basis van bijgevoegde beschikking incidentele

Met inbegrip van een

a. het kind behoort tot de doelgroep van Stichting

Tijdelijke

subsidie ter hoogte van € 1.500,- te verlenen

tekstuele wijziging in het

Leergeld (inkomen huishouden tot 120%

noodrantsoenen

aan Super Sociaal voor het verstrekken van

eerste beslispunt, besluit

bijstandsnorm), en;

Super Sociaal i.s.m.

noodrantsoenen aan minima in samenwerking met

het college conform

b. het kind heeft de laptop nodig om school te

Hart voor Minima

Hart voor Minima;

het voorstel. Daarnaast

kunnen volgen gedurende de sluiting van de scholen

inzake de coronacrisis. 2. De middelen beschikbaar te stellen vanuit het

voorwaarden:

21 april

als gevolg van de verscherpte maatregelen rondom

budget Armoedebeleid (20600.45655).

wordt nog eens
benadrukt dat het hier

het coronavirus, en;

gaat om een incidentele

c. school kan niet voorzien in een geschikte laptop, al

subsidie ten aanzien van

dan niet in bruikleen, en;

de coronacrisis.

d. er is geen andere mogelijkheid om vanuit huis het
onderwijs te kunnen volgen, en;
e. de aanvraag voor deze laptop is gedaan bij
Stichting Leergeld Helmond gedurende de periode
van schoolsluiting als gevolg van de verscherpte
maatregelen rondom het coronavirus.
2. Stichting Leergeld op basis van bijgevoegde
subsidiebeschikking een bedrag van € 45.000,- toe te
kennen voor de uitvoering van deze verruiming.
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Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

23 juni

Coronacrisis: Gratis

1. De organisatie van de gratis kledinguitgifte voor

Conform voorstel.

31 maart

Verzoek verklaring

1. De gevraagde verklaring ten behoeve van de

Conform voorstel.

kledinguitgifte voor

minima te ondersteunen en faciliteren en daarvoor

aanvraag korting

aanvragen voor een korting verhuurderheffing te

minima Helmond

€3100 beschikbaar te stellen;

verhuurdersheffing

verstrekken;

zomer 2020.

2. Alle bijstandsgerechtigden, 2500 huishoudens, uit

woningbouw-

2. Deze verklaring te verstrekken in de vorm van

te nodigen om gratis kleding uit te zoeken;

vereniging

bijgevoegde standaard brief.

3. De gratis kleding uitgifte te organiseren in de

Volksbelang.

eerste week van de zomervakantie, zijnde de week

24 maart

31 maart

Tijdelijke

1. In te stemmen het bedrag dat gemeenten van het

Het college besluit

van 13 juli 2020;

Overbruggings-

Rijk als voorschot ontvangen ten behoeve van de

conform het voorstel,

4. De gratis kledinguitgifte te organiseren in

regeling Zelfstandig

TOZO, direct en volledig over te hevelen naar onze

met uitzondering van

Wijkhuis De Fonkel;

Ondernemers (TOZO)

31 maart

uitvoeringsorganisatie Senzer;

het derde beslispunt.

5. De benodigde €3100 te dekken uit het

2. Dit bedrag naar Senzer over te hevelen middels

De informatie in de

werkbudget armoederegisseur;

bijgevoegde subsidiebeschikking;

raadsinformatiebrief

6. In te stemmen met de laagdrempelige

3. In te stemmen met bijgevoegde

over de TOZO wordt

uitnodigingsbrief die verstuurd wordt naar de

raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de

meegenomen

minimahuishoudens.

gemeenteraad.

bij de collectieve

Conform voorstel.

raadsinformatiebrief

Mogelijkheden

1. In te stemmen met uitstel en/of spreiding van

tegemoetkoming

betaling gemeentelijke belastingen en tijdelijk

ondernemers in

opschorten invorderingsmaatregelen;

Doorbetaling

1. De aanbieder van het Taxbusvervoer (inclusief

Het college stemt in met

het kader van

2. In te stemmen met uitstel van heffing en/

vervoerders

het mobiliteitscentrum) een voorlopige

beslispunten 2 t/m 4

Coronacrisis.

of inning specifieke ondernemersaanslagen:

Leerlingenvervoer

compensatievergoeding te verstrekken van 80%

en stelt ten aanzien van

marktgelden, toeristen-, precario- en

en Taxbusvervoer in

van de normale maandelijkse facturen en bij de

het eerste beslispunt

reclamebelasting;

Coronacrisis.

rondom de coronacrisis.
7 april

aanbieder van het leerlingenvervoer datzelfde

de voorwaarde dat

3. In te stemmen met afzien van dubbele leges

percentage te bieden totdat de scholen weer

voor leerlingenvervoer

bij verplaatsing evenementen en teruggave bij

openen;

een voorlopige

evenementen die niet door gaan.

2. Dat voorschot te baseren op de voor 2020

compensatievergoeding

geraamde volumes en kosten;

van 80% slechts wordt

voor Jeudhulp en

van aanbieders in de periode van 1 maart jl. tot

3. Voorwaarden te verbinden aan het verstrekken

verstrekt totdat de

WMO aanbieders.

1 juni 2020 , ook als de zorg/hulp op een andere

van de voorlopige compensatievergoeding;

scholen weer opengaan.

manier wordt verleend of ingevuld;

4. Bovenstaande te communiceren middels de

Verder wenst het college

2. Meerkosten als gevolg van de extra maatregelen

bijgevoegde brief voor het leerlingenvervoer en de

het signaal af te geven

vanwege de coronacrisis te vergoeden aan

conceptbrief voor contractpartij Taxbusvervoer.

dat geen discussie meer

Financiële continuïteit 1. Zorg te dragen voor de financiering van de omzet

Conform voorstel.

aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming,

plaatsvindt over het

jeugdreclassering en maatschappelijke

aanbestedingstraject.

ondersteuning van 1 maart jl. tot 1 juni 2020; zowel
als het gaat om gecontracteerde zorgaanbieders,
maar ook voor wat betreft zorgaanbieders die
werkzaam zijn via een persoonsgebonden budget;
3. Hiervoor ruimte te bieden rondom de contractuele
verantwoordingseisen van 1 maart jl. tot 1 juni
2020.
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Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

28 april

2e tranche Tijdelijke

1. Te besluiten om het bedrag dat gemeenten van

Met inbegrip van enkele

19 mei

Bekrachtiging besluit:

Het parafenbesluit van 14 mei 2020 aangaande

Het college wijzigt het

Overbruggings-

het Rijk als 2e voorschot ontvangen ten behoeve van

tekstuele toevoegingen,

Reactie op brief

de gemeentelijke reactie op de brief van de horeca

vijfde beslispunt in:

regeling Zelfstandig

de TOZO, direct en volledig over te hevelen naar onze

besluit het college

horeca Helmond d.d.

Helmond d.d. 23 april 2020 te bekrachtigen,

“In te stemmen met

Ondernemers (TOZO)

uitvoeringsorganisatie Senzer;

conform het voorstel.

23 april 2020.

inhoudende:

de financiële gevolgen

2. Dit bedrag ter hoogte van €5.310.336 naar

1. De horeca op diverse punten extra te

van aanpassing van

Senzer over te hevelen middels bijgevoegde

ondersteunen met lokale maatregelen;

de precariobelasting

subsidiebeschikking;

2. Geen lokaal noodfonds horeca op te richten;

2020 voor terrassen

3. In te stemmen met bijgevoegde

3. Het gesprek aan te gaan met horeca

en aanverwante

raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de

vastgoedeigenaren om extra ondersteuning horeca

onderwerpen ter hoogte

te stimuleren;

van circa € 86.000.”. Voor

4. Wel mee te gaan met verruimde terrassen maar

het overige besluit het

gemeenteraad.
28 april

Financiële continuïteit 1. De financiering van de omzet van aanbieders

Conform voorstel.

aanbieders Jeugdhulp

Wmo en Jeugd door te zetten tot het niveau van

niet met verruimde terrasopeningstijden in 2020;

college conform het

en Wmo tijdens

voor de crisis (voor de periode van 1 maart jl.

5. In te stemmen met de financiële gevolgen van

voorstel.

coronacrisis.

tot 1 juni 2020) en deze omzetgarantie vorm te

aanpassing van de precariobelasting 2020 voor

gegeven op de wijze als aangegeven in de landelijke

terrassen en aanverwante onderwerpen ter hoogte

uitwerking die door VNG op 16 april 2020 is

van circa € 86.000.

gepubliceerd;

6. In te stemmen met de financiële gevolgen van

2. Hiervoor ruimte te bieden rondom de contractuele

het niet innen van leges voor de tijdelijke ontheffing

verantwoordingseisen in de periode 1 maart jl. tot 1

laden/lossen, en voor de Vergunning wijziging

juni 2020;

leidinggevenden in de DHW-vergunning van

3. Uitgezonderd van de omzetgarantie zijn de

bestaande ondernemers ter hoogte van ingeschat

volgende vormen van zorg: Landelijk ingekochte

samen circa € 4.400;

zorg (LTA), Jeugdbescherming- en reclassering

7. De dekking van de te verwachten minder

(JB/JR), Jeugdzorg+, diagnostiek en behandeling

inkomsten dan begroot ten gevolge van punt 5 en 6

van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en zorg

in later stadium integraal af te wegen in het kader

die wordt verleend door zogenoemde variant-B-

van de Jaarrekening 2020 met overige maatregelen

jeugdhulpaanbieders en vervoer;

genomen ten gevolge van de coronacrisis.

4. Uitgezonderd zijn tevens de gecontracteerde

8. De voorgestelde besluiten onder 5 en 6 in een

aanbieders die op 13 maart 2020 geen lopende

nader voor te leggen wijzigingsvoorstel precario- en

indicaties meer hebben;

legesverordening 2020 te verwerken;

5. De omzetgarantie te dekken uit het budget

9. De antwoordbrief aan de horeca vast te stellen en

voor Wmo en Jeugdzorg binnen respectievelijk

te versturen;

programma 3 en 4.

10. Op korte termijn met een vertegenwoordiging
van de horeca in gesprek te gaan over de nieuwe
Rijksrichtlijnen per 1 juni 2020 en de manier waarop
we daar in Helmond mee omgaan.
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Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

2 juni

3e tranche Tijdelijke

1. Te besluiten om het bedrag dat gemeenten van

Conform voorstel.

16 juni

Verlenging financiële

1. De termijn van de financiële continuïteit te

Conform voorstel.

Overbruggings-

het Rijk als 3e voorschot ontvangen ten behoeve van

continuïteit

verlengen tot 1 juli 2020;

regeling Zelfstandig

de TOZO, direct en volledig over te hevelen naar onze

tijdens corona

2. Aan de verlenging de voorwaarde te verbinden dat

Ondernemers (TOZO).

uitvoeringsorganisatie Senzer;

zorgaanbieders

een beroep op de omzetgarantieregeling tot uiterlijk

2. Dit bedrag ter hoogte van €2.434.206 naar

(Jeugdhulp en Wmo).

1 augustus 2020 ingediend kan worden en dat

Senzer over te hevelen middels bijgevoegde

de gemiste omzet voor 15 september 2020 wordt

subsidiebeschikking;

gefactureerd;

3. In te stemmen om bijgevoegde informatie

3. Vast te stellen dat voor de voorzieningen

op te nemen in de ‘algemene Corona-

huishoudelijke ondersteuning en individuele

raadsinformatiebrief’.
9 juni

begeleiding (Wmo en Jeugdwet) na 1 juli 2020 geen
alternatieve inzet meer kan worden gedeclareerd.

Conform voorstel.

Aanvragen

De gevraagde verklaringen ten behoeve van de

verklaring korting

aanvragen voor een korting verhuurdersheffing

Aanvraag

In te stemmen met de conceptbrieven en daarmee

verhuurdersheffing

te verstrekken middels de bijgevoegde

verklaring korting

de gevraagde verklaringen te verlenen.

voor Volksbelang,

beschikkingsbrieven.

verhuurdersheffing

16 juni

Woonpartners en

Compaen en

Bergopwaarts.
16 juni

Conform voorstel.

Bergopwaarts.

Aanvullend

De gevraagde verklaringen ten behoeve van de

Met een wijziging van

pakket met

aanvragen voor een korting verhuurdersheffing

noodmaatregelen

te verstrekken middels de bijgevoegde

inzake gevolgen
coronacrisis.

Conform voorstel.

Coronacrisis:

1. Verlenging van de voorlopige

het derde beslispunt,

Verlenging

compensatievergoeding van 80% voor de

besluit het college

compensatieregeling

vervoerders en het Mobiliteitscentrum van Taxbus

beschikkingsbrieven

conform het voorstel.

Wmo vervoer Taxbus.

tot 1 juli 2020;

1. Verlenging van de tijdelijke opschorting van

Het uitgangspunt blijft

2. Bijgaande conceptbrief om de vervoerders en

de huur voor een gemeentelijk pand met drie

dat partijen vooraleerst

het Mobiliteitscentrum over de verlenging te

maanden (te weten juli, augustus en september)

gebruik gebruikmaken

informeren.

met uitzondering van de verhuur van gemeentelijke

van de steunmaatregelen

Coronacrisis:

1. Instemmen met het hervatten van de oplegging

Het college besluit

woningen en gronden en erfpacht;

door de Rijksoverheid.

Aanpassing

van alle gemeentelijke belastingaanslagen voor

conform het voorstel,

2. In te stemmen met het nader uitwerken van

Verder zullen de

huidige belasting-

zowel inwoners als ondernemers;

maar verzoekt wel

een aanvullend pakket aan noodmaatregelen

noodmaatregelen (incl.

maatregelen.

2. Instemmen met het in september oppakken van

deze informatie mee te

(uiterlijk augustus), bovenop de eerder genomen

doortrekken daarvan)

invorderingsmaatregelen, te beginnen met het

nemen in de periodieke

maatregelen voor maatschappelijke en culturele

worden meegenomen

versturen van betalingsherinneringen;

raadsinformatiebrief over

organisaties in onze stad met in acht name van het

in de periodieke

3. Instemmen met continuering coulante

de coronacrisis.

onder argumenten uitgewerkte kader;

raadsinformatiebrief over

handelswijze m.b.t. uitstel en/of spreiding van

3. De raad te informeren door deze te verwerken

de coronacrisis.

betaling gemeentelijke belastingen, met name voor

23 juni

30 juni

in de eerstvolgende raadsinformatiebrief met een
update over corona.

aantoonbaar door de crisis getroffen doelgroepen.
17 maart

Vaststellen

De beleidsregels ‘bijstandsverlening zelfstandigen

beleidsregels

Helmond 2020’ vast te stellen.

‘Bijstandsverlening
zelfstandigen
Helmond 2020’.
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Conform voorstel.

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

Datum

Voorstel

Beslispunten

Besluit

17 maart

Vaststellen

In te stemmen met de conceptbrief.

Het college stemt in

26 mei

Beantwoording

In te stemmen met de conceptbeantwoording en

Conform voorstel.

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

reactiebrief

met de lijn van de

raadsvragen 021

Koninklijke Horeca

portefeuillehouder.

Lokaal Sterk: Corona

Nederland, afdeling

De komende

luchtvervuiling door

Helmond.

Rijksmaatregelen worden

nertsenfarms ex. art.

afgewacht en op basis
daarvan zal de brief

Reactie op brief

In te stemmen met de brief richting Helmond

aangescherpt worden.

Helmond Marketing

Marketing, als officiële reactie op de brief van 16

Daarbij is het van belang

inzake Coronacrisis.

april 2020.

om in de uitwerking

Beantwoording

In te stemmen met de conceptbeantwoording en

verder te kijken dan

raadsvragen:

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

alleen horeca, maar

023 50PLUS

ook de bestuurlijke,

Ondersteuning MKB

juridische en financiële

in Helmond.

consequenties

31 maart

7 april

12 mei

43 RvO.
26 mei

2 juni

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Coronacrisis:

1. Kennis te nemen van het overzicht van alle

Het college heeft het

inzichtelijk te maken (bv.

Annuleringen van

reserveringen verhuringen van 2020;

voorstel voor

eventueel opschorten

verhuringen Het

2. Kennis te nemen van de financiële impact

kennisgeving

leges).

Speelhuis.

van annuleringen en verplaatsingen van deze

aangenomen.

30 juni

Aanpassing Planning

1. In te stemmen met de aanpassingen in de

Met inbegrip van enkele

verhuringen;

& Control 2020 door

stukken van de P&C-cyclus, te weten:

aanpassingen, besluit

3. Kennis te nemen van de doorkijk naar 2021;

coronacrisis.

a. het laten vervallen van de 1e Berap en de

het college conform het

4. Kennis te nemen van de annuleringsvoorwaarden

Voorjaarsnota en deze te vervangen door een Berap-

voorstel. Wel verzoekt het

van Het Speelhuis;

light en een perspectiefnota 2021-2024;

college om afstemming

5. Kennis te nemen van de werkwijze van Het

b. het doorschuiven van de herijking financieel

met de raad ten aanzien

Speelhuis m.b.t. deze annuleringsvoorwaarden in

beleid naar de begrotingsbehandeling.

van de aanpassing van de

2. In te stemmen met bijgevoegde

P&C-cyclus.

coronatijd.
Coronacrisis: Aanzet

Kennis te nemen van de bijlage Aanzet juridisch

Het college heeft

raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de

juridisch kader

kader evenementen vanaf 1 juli 2020.

het voorstel voor

raad.

evenementen vanaf

Bekrachtigen

Bekrachtigen van het GBT-besluit inzake het

aanvraag twee

aanvragen van twee provinciale bijdragen, voor

provinciale bijdrages
provincie Noord-

30 juni

Conform voorstel.

kennisgeving

1 juli 2020.

aangenomen.

Coronacrisis: 4e

1. Te besluiten om het bedrag dat gemeenten van

Het college heeft

een totaalbedrag van €1 miljoen, aan de provincie

tranche Tijdelijke

het Rijk als 4e voorschot ontvangen hebben ten

conform het voorstel

Noord-Brabant vóór 6 april 2020.

Overbruggings-

behoeve van de TOZO, direct en volledig over te

besloten.

Brabant inzake

regeling Zelfstandig

hevelen naar onze uitvoeringsorganisatie Senzer;

Coronacrisis.

Ondernemers (TOZO).

2. Dit bedrag ter hoogte van €2.212.914 naar

Beantwoording

In te stemmen met de conceptbeantwoording en

raadsvragen 022 CDA:

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

14 juli

Conform voorstel.

Senzer over te hevelen middels bijgevoegde
subsidiebeschikking;

Impact coronacrisis

3. In te stemmen om de informatie omtrent het

op Annatheater

verstrekken van een 4e voorschot TOZO op te nemen
in de ‘algemene Corona-raadsinformatiebrief’.
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Datum

Voorstel

18 augustus Coronacrisis: Opening
coronatestlocatie in

Beslispunten

Besluit

Kennis te nemen van de opening coronatestlocatie

Het college heeft

in de City parkeergarage per 18 augustus 2020.

het voorstel voor

de City Parkeergarage.

kennisgeving
aangenomen. Daarbij
wordt verzocht om zo
prudent mogelijk te
communiceren richting
de inwoners.
In te stemmen met het bekrachtigen van

Het college heeft

bekrachtiging

het genomen paraafbesluit d.d. 30 juli 2020,

het voorstel voor

paraafbesluit d.d.

inhoudende:

kennisgeving

30 juli 2020 inzake

1. De tijdelijk opvang in De Braak te verlengen met

aangenomen.

verlening tijdelijke

één maand en te sluiten per 30 september 2020;

opvang dak- en

2. Gelijktijdig samen met SMO een alternatief te

thuislozen in sporthal

onderzoeken voor opvang voor dak- en thuislozen

De Braak.

vanaf oktober 2020.

18 augustus Coronacrisis:

18 augustus Beantwoording brief

1. Reactie op brief van KHN afdeling Helmond en

Het college heeft

Horeca Helmond d.d.

Horecabelangenvereniging Helmond Centrum van

conform het voorstel

30 juni 2020.

30 juni 2020 vast te stellen en te versturen;

besloten.

2. Reactie in afschrift aan de raad te sturen, ter
kennisneming onder Ingekomen stukken bij brief
horeca Helmond van 30 juni 2020.
1. Een besluit te nemen over het verzoek van de

Het college verruimt

Verruiming

horeca inzake het verruimen van de weekend-

de reikwijdte van het

openingstijden

openingstijden tot 03.00 uur voor de terrassen aan

gebied naar de terrassen

terrassen.

het centrum (i.c. Steenweg, Havenweg, Kasteellaan,

aan de Steenweg,

markt, Kamstraat, Noord-Koninginnenwal) in

Havenweg, Kasteellaan,

de vorm van een pilot vanaf 28 augustus tot 27

Markt, Kamstraat en

september 2020;

Noord-Koninginnenwal.

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en

Hierbij wordt een

deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

uitdrukkelijk beroep

25 augustus Coronacrisis:

gedaan op de betrokken
horecabedrijven en de
handhaving wordt tot
03.00 uur gegarandeerd.
Verder verzoekt
het college om een
communicatiestrategie
richting omwonenden
(incl. raadsinformatiebrief) uit te werken.
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