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et is goed bedoeld, bena-
drukte )an Terbeek vorige
week nog. De voorzitter van

het bestuur van wiikhuis De Fon-
kel ziet geen kwaad in de twintig-
duizend euro die Jos van Bussel
van de gemeente Helmond krijgt.
Voor dat bedrag lichtte Van Bussel
een halfaar lang De Fonkel door.
In september schrijft hij als'veran-
dermanager'een rapport over de
vraag hoe het wijkhuis meer bezoe-
kers kan trekken en beter kan
draaien met minder betaalde krach-
ten.

Goed bedoeld, dat vond de ge-
meente ook. Wethouder Nathalie
van der Zanden (SP) haalde met
steun van collega Margreet de
Leeuw (CDA) het gevraagde geld
voor Van Bussel uit de pot'Verster-
ken Lokale Netwerken'. Daarin zit
jaarliiks een kwart miljoen euro
voor'activiteiten die mensen met
elkaar verbinden.'

Opmerkeliik
Dat mag goed bedoeld zijn, het is
op ziin minst heel erg opmerkelijk.
Vorig jaar moesten de Helmondse
wijkhuizen samen een half miljoen
euro inleveren en De Terp ging
dicht. Door bezuinigingen was er
minder geld voor professioneel be-
heer. Er moest meer inzet van vrij-
willigers komen.

De extra subsidie voor De Fonkel
belandt nu in de portemonnee van

Wethouder
Van der
Zanden is
iedereen
antwoorden
op dringende
nra9en
schuldig

uitgerekend een vril'williger. Van
Bussel is secretaris van stichting
wijkbeheer Binnenstad. Die is op
zijn beurt vertegenwoordigd in het
bestuurvan De Fonkel. Daarbij kun
ie je afvragen of iemand die zo be-
trokken is, de geschikte persoon is
om kritisch de organisarie door te
lichten.

Behalve opmerkelijk is de extra
subsidie onhandig. Het geld is een
beetje stiekem naar De Fonkel ge-
gaan. Vàn Bussel zei dat het'niet
aan de grote klok moest worden ge-
hangen'. Het gemeentebestuur
nam het besluit vlak voor de zo-
mer. De gemeenteraad wist van
niks en reageerde met verbazing.

Nu mag het college subsidies uit-
delen zonder dit te overleggen met
de raad. Maar deze manier wekt de
indrÍk van geritsel.

Van der Zanden heeft vorig jaar
al kwaad bloed gezet door onhan-
dig te opereren rondom de bezuini-
gingen op de wiikhuizen. De SP-be-
stuurster was lang niet duidelijk
over wat zij wilde, wat tot grote on-
zekerheid en ophefleidde onder ge-
bruikers.

Nu komt er ineens de extra subsi-
die voor De Fonkel tussendoor. De
gemeente verdedigt zich door te
zeggen dat het geld uit een ander
potie komt dan die voor de wifkhui-
zen. Feit blijft, dat De Fonkel nu als
enige wijkhuis twintigduizend eu-
ro extra kriigt.

Wat betekent dit voor de andere
accommodaties? Komen zij ook in
aanmerking voor een betaalde'ver-
andermanager'? En waarom wist
de LEVgroep van niks? Die instel-
ling voert het b'eheer over de wijk-
huizen. Een beheer overigens, dat
dit jaar grotendeels wordt overge-
dragen aan de (onbetaalde) gebrui-
kers van de wijkhuizen.

Wethouder Van der Zanden is
nog met vakantie. Daarna is zij de
gemeenteraad, wijkhuizen en ge-
bruikers nog antwoorden op drin-
gende vragen schuldig.
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