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WETHOUDER “STUURT DE BUURT” WEG 
 
Tijdens een extra vergadering op woensdag 24 april heeft het bestuur van de Fonkel unaniem 

besloten zijn taken neer te leggen. Directe aanleiding was een verschil van inzicht met de 

gemeente Helmond voor deelname aan de pilot ‘Praktijkcentrum de Fonkel’. In deze pilot zouden 

WWB-cliënten worden ingezet om beheerstaken te vervullen en in de toekomst de bestaande 

beheerders te vervangen. In de uitwerking van deze pilot heeft het bestuur niet het vertrouwen 

van de gemeente Helmond ervaren en ziet het onvoldoende basis voor het slagen van deze pilot. 

Het bestuur van de Fonkel is teleurgesteld over deze gang van zaken. 

 Vanaf oktober 2012 is het bestuur van de Fonkel in overleg met de gemeente Helmond en eerder al 

met de LEV-groep over het aansturen van de beheerders en medewerkers binnen de Fonkel. Om de 

doelstellingen, het beheer en de exploitatie zo optimaal mogelijk te maken en op elkaar af te 

stemmen zag het bestuur dit als belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast is in het eerste kwartaal van 

2013 op verzoek van de wethouder hard gewerkt aan het opstellen van een plan om mensen met 

een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) werkervaringsplaatsen te bieden in het wijkcentrum. Dit 

resulteerde in een projectplan waarin het bestuur van de Fonkel zich niet kan vinden, omdat talrijke 

randvoorwaarden naar zijn inzicht onvoldoende zijn ingevuld. Het bestuur kreeg geen enkele 

zeggenschap over aantallen en fasering van instroom van WWB-cliënten of de aansturing op de 

werkvloer. Het draagvlak binnen en de te grote betrokkenheid van het bestuur werden zelfs als 

voornaamste projectrisico’s benoemd. Conclusie van het bestuur is dat dit getuigt van geen 

vertrouwen vanuit de gemeente Helmond en haaks staat op het uitgangspunt van ‘de buurt stuurt’. 

Het bestuur vindt het belangrijk dat de Fonkel een plek is waar mensen werkervaring opdoen om 

weer aan de slag te komen op de arbeidsmarkt, maar vindt dit geen doel op zich. Een omvang van 20 

WWB-cliënten op jaarbasis en de te beperkte aansturing op de werkvloer zijn volgens het bestuur de 

voornaamste obstakels om een goed functionerend wijkhuis als de Fonkel draaiende te houden. Na 

een intensief traject waarin talloze mogelijkheden zijn onderzocht gaf het bestuurlijk overleg met 

wethouder De Leeuw (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs) de doorslag. In dit overleg was zij niet 

gevoelig voor argumenten vanuit het bestuur en ontstond de indruk dat zij de rol van het bestuur van 

de Fonkel vergaand wil terugbrengen. Dit is voor het bestuur van de Fonkel onacceptabel. Ook het 

feit dat zij vindt dat het bestuur al die jaren een topprestatie geleverd heeft en dat zij enorme 

waardering uitspreekt voor deze vrijwilligers die zich jarenlang voor hun wijk op deze manier ingezet 

hebben, is in geen enkel opzicht in overeenstemming met de koers die de wethouder nu gaat varen.  

Het bestuur van de Fonkel is dankbaar voor de inzet van de beheerders en de vele vrijwilligers. Het 

zal zijn taken waar nodig dan ook overdragen en op een goede wijze zoeken naar een afronding. Op 

de laatste bestuursvergadering van 7 mei zullen daar de afspraken voor worden gemaakt.  


