'Geld voor Fonkel
Volgens wethouder Van der

Zanden is de 2O miile voor een
verandermanager bij het Hel_
mondse wijkhuis onderdeel
van nieuw beleid om ,mensen
in de stad te helpen,.
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subsidie los van de bezuinigingsronde. ,,Dit valt onder nieuw Ëe-

leid dat in zor4 is ingezet om
mensen in de stad te helpen,',
laat Van der Zanden telefoirisch
weten vanaf haar vakantieadres.
Onder de noemer .versterken
lokale nerwerken' is jaarliiks een

ffi

De Helmondse wethouder

huizen in de stad. Volgens Van
der Zanden (Sp) staatle extra

kwart miljoen euro

Na_

thalie van der Zanden zegt de ophef niet re snappen die- is onïstaan rondom de extra subsidie

voor wijkhuis De Fonkel. Dat

kreeg onlangs 2o.ooo euro voor
een- eigen'verandermanager,. Vorig jaar is juist fors bezuiíigd op
het betaalde beheer van alle-wgt1

gemeente_

geld beschikbaar voor- activiteiten die 'mensen met elkaar verbinden'.

,,Het bestuur van De Fonkel
had een goed plan ingediend om
de activiteiten in de ioekomst te

verbeteren", zegt Van der Zanden. ,,Eerder hebben we bezui-

nrgd op strucrurele kosten bii

t,rr.{onC icl Ah6cc:Íu-1 ?_dí(2

staat los van bezuiniging'
wijkhuizen. Dit is een incidentele uitgave, om nieuw beleid te
kunnen uitvoeren. Anders zou ie

nooit meer geld kunnen geven
aan wijkhuizen."
Het geld is gegeven aan Jos van
Bussel, die op verzoek van De
Fonkel de organisatie doorlicht.

In

september komt

hii met

een

rapport over onder meer hoe het
bezoekersaantal van het wijkhuis
omhoog kan. Van Bussel is secre'

,,Wij hebben vertrouwen in het
wiikhuis en ziin Partners. De

Fonkel achtte hem geschikt en er
lag een goed plan." De eenmalige
subsidie verraste veel gemeenteraadsleden. Van der Zanden:
,,Het besluit is in jqli bekendgemaakt op de openbare besluitenlijst van het gemeentebestuuÍ."

ll

$íiikhuiis De Fonkel
:1ï:t*xi'j:;i:ï1,ÏïÏiïij3Í:
dat op zijn beurt is vertegenwoorFon- A6htte Van BUSSeI
r !r r. --^ ^-- r-ziet er geen geschikt en er lag

digd in het bestuur van De

kel.
Van der Zanden
kwaad in dat een vrijwilliger uit
de eigen gelederen van De Fonkel is aangesteld voor de klus.

een goed plan
-Nathalie van der Zanden

Van der Zanden verwerPt de
suggestie dat de zo.ooo euro achter de schermen is'geritseld" Dat
Van Bussel zelfaangafdat de subsidie 'niet aan de grote klok gehangen hoeftle te worden', zegt
Van der Zanden'niet te kunnen

plaatsen'. ,,Het subsidiegeld is
voor iedereen bereikbaar. Ook
voor andere wiikhuizen, mits zij
aan de juiste voorwaarden voldoen en met een goed Plan komen."
De LEVgroep die het beheer
voert over de wijkhuizen, dat dit
jaar grotendeels overgaat naar de
gebruikers, was niet op de hoogte van de extra subsidie' ,,Dat kan
ik ook niet Plaatsen", zegt Van
der Zanden daarover.

