Verbazing om extra geld
voor wiikhuis De Fonkel
Na eerdere bezuinigingren op
w$khuizen kijken gemeenteraadsleden vreemd aan tegen
de eenmalige 2O.OOO euro voor
een'verandermanager.'
Simon Rood
s.rood@ed.nl
Helmond

De Helmondse politiek is ver:
baasd dat wiikhuis De Fonkel
2o.ooo euro subsidie heeft gekre-

riftie. De exra subsidie komt uit
de post'Versterken Lokale netwer-

ken', laat de woordvoerster van
Van der Zanden weten. Dat komt
als een verrassing voor de gemeenteraad. ,,Een behoorliik bedrag",
vindt V\ID-fractievoorzitter Cor
vln de Burgr SP-fractievoorzitter
Lonneke Maràczi zegt de subsidie
'te snappen'. ,,Dit is een ander
beleid dan'de bezuinigingen op
de accommodaties. Nu gaan we
inzetten op de mensen.'l

gen voor een 'verandermanager'.

Van der Zanden laat via haar

Voor dat geld maakt Jos van Bus-

woordvoerder verder weten dat de

een toekomstplan voor het

aanpak van De Fonkel 'wellicht

wiikhuis. Van Bussel is als secrera-

ook bruikbaar is voor andere wiikaccommodaties.'. Dat bevreemdt
Frans Mol, fractievoorzitter van Senioren ior3. ,,Dàt had de gemeente eerder moeten zegge& dit wist
niemand. Dit is her rechrpraren
van een hoop commotie." Diverse
raadsleden noemen het vreemd
dat De Forrkel geld krijgt voor
iemand uit de eigen gelederen.
ÍVerandermanager' Van Bussel

sel ,

ris van wiikbeheer Binnenstad

betrokken bii het bestuur van De
Fonkel.

,,Er wordt nu geld gevraagd en
terwiil afgelopen december 5oo.ooo euro op wiikhuizen is
gegeven,

bezuinigd", merkt fractievoorzitter Noureddire 7arrcy van D66
op. ,,Heel raar. Ik ben benieuwd

wat dit betekent voor

andere

accommodaties."
Alle Helmondse wiikhuizen kre-

gen vorig jaar minder uren voor
professioneel, betaald beheer. De

Terp in-Helmond-Noord moest
zelfs de deuren sluiten. Na kritiek
kwam wethouder Nathalie van
der Zanden (SP) een aantal wijkhuizen eenmalig fir-rancieel tegemoet. De Fonkel stond niet in dat
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staat aan het hooftl van Jocabus
bv. Dat is volgens de Kamer van
Koophandel een 'financiële hol-

ding.' Vorige week leek het er
even op dat Van Bussel helemaal

geen bv had. Ziin bedrijf in
copywriting Spidersjop is nog in
oprichting. Over het bestaan van
hij tegenover het ED

|ocabus zei
niets.
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