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Persbericht 
Helmond, 4 oktober 2022 

 
“Balanceren tussen problemen van nu en uitdagingen van morgen” 

Helmonds college presenteert begroting 2023-2026 
 
Problemen van nú oplossen, maar wel op een manier die leidt tot structurele verbeteringen waar 
we ook richting 2040 de vruchten van plukken. Dat is de rode draad van de begroting die het 
college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Nieuwe en aangescherpte prioriteiten 
uit het Ambitieakkoord zijn in deze begroting verder uitgewerkt. Tegelijkertijd stelt het college 
voor om op korte termijn Helmonders te ondersteunen die het hardst worden getroffen door de 
huidige prijsstijgingen. Dat gebeurt via een Koopkrachtfonds van  10 miljoen euro. Aan de 
precieze invulling daarvan wordt volop gewerkt. 
 
Wethouder van Financiën Martijn de Kort: “Het is balanceren tussen de problemen van nu en de 
uitdagingen van morgen. In de begroting staan veel mooie ontwikkelingen en plannen voor de komende 
jaren. Plannen voor een inclusieve, duurzame en levendige stad. Een stad die groeit, maar wel op een 
manier die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen daar profijt van hebben. Tegelijkertijd zijn het 
ongekende tijden en dat vraagt ongekende maatregelen. Al moeten we ook reëel zijn: als lokale overheid 
kunnen we pijn verzachten, maar de problemen niet allemaal oplossen.”  
 
In de begroting zijn verschillende maatregelen opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit het 
Ambitieakkoord dat direct na de verkiezingen is opgesteld. Zo stijgt de draagkrachtnorm van 120 naar 
130%, waardoor meer mensen een beroep kunnen doen op ondersteuning. Ook wordt de invoering van 
een Helmondpas voorbereid, zodat sport- en culturele voorzieningen ook voor mensen met een laag 
inkomen bereikbaar worden. Verder worden er de komende jaren volop huizen gebouwd in de stad, als 
onderdeel van de schaalsprong die tot 2040 een groei van zo’n 15.000 woningen betekent. Veel 
woningen landen in en om het centrum, maar ook in meer kleinschalige projecten in de wijken. 
Tegelijkertijd gaat de gemeente door met versterking van de leefbaarheid, vooral in de wijken die dat het 
hardst nodig hebben. Er wordt extra geïnvesteerd in een veilige stad, onder andere in (buurt)preventie en 
uitbreiding van de boa-capaciteit (vier nieuwe boa’s in 2023).    
 
Verdere inkleuring van de plannen 
2023 wordt ook het jaar waarin verschillende ideeën uit het Ambitieakkoord verder worden ingekleurd. 
Bijvoorbeeld via een nieuwe mobiliteitsvisie, een cultuurvisie en een visie op ouderenbeleid. Dat moet 
eraan bijdragen dat de schaalsprong vooral een kwaliteitssprong wordt voor Helmond.  
Op het gebied van klimaat en energie zijn nog grote stappen te zetten. De klimaatverandering gaat 
onverminderd door en de gevolgen daarvan worden steeds merkbaarder. Uiterlijk in 2035 wil Helmond 
een klimaatneutrale stad zijn en in 2050 volledig klimaatbestendig. Daarom investeert het college volgend 
jaar in diverse projecten die daaraan bijdragen. 
 
Bestaand beleid 
Op verschillende terreinen is al eerder koers bepaald en ook dat is terug te vinden in deze begroting. 
Zoals de economische visie die begin 2022 is vastgesteld, met veel aandacht voor de krapte op de 
arbeidsmarkt en versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook op sociaal vlak 
wordt veel van het eerder in gang gezette beleid voortgezet. Denk aan het Stadsleerbedrijf en aan de 
sociale teams, de ondersteuning van de multifunctionele wijkaccommodaties, het Helmonds 
Preventieakkoord (gezond eten en bewegen), de Helmondse Educatieve Agenda (gelijke kansen voor 
jeugdigen) en de Buurtsportcoaches. Verder gaat de gemeente volop door met de realisatie van Sport- 
en Beleefcampus De Braak, waar sport, onderwijs en sociale binding samenkomen. 
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Lastendruk onder de inflatie 
De gemeentelijke lastendruk wordt bepaald door de OZB en de riool- en afvalstoffenheffing. Deze 
lastendruk stijgt in 2023 met 3,72% voor een huis met gemiddelde waarde. De riool- en 
afvalstoffenheffingen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten; dat is wettelijk zo bepaald. In onze 
gemeente zien we dat in 2023 de jaarlijkse rioolheffing voor een huishouden met ongeveer 1 euro daalt, 
en de afvalstoffenheffing met ongeveer 7 euro stijgt. De OZB stijgt met 6%. Zou een volledige 
inflatiecorrectie worden doorgevoerd, dan zou het gaan om een stijging van 8,7%. Gezien de huidige 
prijsstijgingen waar iedereen mee te maken heeft, stelt het college voor daar niet voor te kiezen. De 
verhoging van 6% betekent voor een huis met een gemiddelde waarde, een stijging van 22,50 euro per 
jaar.  
 
Meer informatie en behandelprocedure 
Op 10 november 2022 staat de concept begroting op de agenda van de gemeenteraad. Daaraan 
voorafgaand, op 1 november 2022, kunnen inwoners hun mening geven tijdens een zogeheten 
hooravond. Dat vindt plaats in de raadzaal van de gemeente en begint om 18:30 uur. 
De volledige concept begroting staat op de website van de gemeente: 
www.helmond.nl/programmabegroting-2023 
 
Einde persbericht. 
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