
Helmond, 28 juli 2011 
 
 
Aan de voorzitter van raadscommissie Samenleving 
 
Betreft: verzoek uitstel agendapunt “heroverweging maatschappelijke accommodaties” 
 
Het voorstel “heroverweging maatschappelijke accommodaties” staat op de agenda van 
de commissie Samenleving op 22 augustus. Daarna komt het volgens planning in de 
gemeenteraad op 6 september. Wij verzoeken het presidium om het voorstel op deze 
data van de agenda te halen en om behandeling twee maanden uit te stellen.  
 
Het voorstel behelst de sluiting van een aantal wijkhuizen en jongerencentra. Het 
voorstel grijpt diep in en heeft voor veel onrust gezorgd. 
 
Op woensdagavond 27 juli hadden wij een bijeenkomst in de Zonnesteen met 
vertegenwoordigers van de diverse instellingen. Wij wilden onszelf beter informeren: 
hoe reëel is het voorstel, wat zijn de gevolgen, wat vinden de betrokkenen er zelf van? 
 
De bijeenkomst was drukbezocht met zo’n dertig aanwezigen namens zeven 
instellingen. Opnieuw bleek de grote onrust. Het werd duidelijk dat op zo’n grote 
bijeenkomst de kwestie niet per instelling tot in detail kon worden besproken. Daarvoor 
speelt er veel te veel. Dit is een belangrijke reden waarom wij om uitstel vragen. Wij 
vinden dat het onderwerp een zorgvuldige behandeling verdient en dat het daarom op 
zijn plaats is om de gemeenteraad  meer tijd te geven voor een goede voorbereiding 
alvorens een besluit te nemen. 
 
De instellingen geven aan dat ze zich overvallen voelen. Dit vanwege de timing (in de 
vakantieperiode) en vanwege de snelheid waarmee het onderwerp op de agenda komt 
zoals nu is gepland. De vertegenwoordigers van de instellingen hebben grote behoefte 
om hun kant van het verhaal toe te lichten. Maar om dat goed onderbouwd te doen, is 
meer tijd nodig. Er is overleg en voorbereiding nodig. Vanwege de vakantie en de snelle 
behandeling van het onderwerp in de commissie is dat nu niet goed mogelijk. 
 
Samenvattend: wij menen dat er goede argumenten zijn om behandeling van het 
onderwerp twee maanden uit te stellen, vandaar ons verzoek. De leden van de 
commissie Samenleving en het college vragen wij om dit verzoek te ondersteunen. 
 
Graag een spoedige reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nathalie van der Zanden 
SP-raadslid 
 
 
Aan:  
- leden commissie Samenleving 
- B en W 


