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Vandaag heeft het bestuur van wijkaccommodatie De Fonkel de gemeente Helmond laten weten dat ze haar 
activiteiten stopt. De aanleiding hiervoor is een verschil van opvatting over de uitwerking en 
randvoorwaarden van een pilot. De pilot richt zich op de inzet van WWB-cliënten voor beheertaken in de 
wijkaccommodatie. Wethouder De Leeuw betreurt de keuze van het bestuur om de taken neer te leggen.  
 
Beheer 
In oktober 2012 zijn het bestuur van de wijkaccommodatie De Fonkel en de gemeente met elkaar in overleg 
gegaan. Onderwerp van gesprek was het beheer. De wens van het bestuur was enerzijds het verbeteren 
van de kwaliteit van beheer. Anderzijds wilde men ook graag meer uren hiervoor krijgen. De gemeente zag 
een kans om inwoners met een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) een kans te geven om werkervaring 
op te doen binnen een wijkaccommodatie. Gezamenlijk is afgesproken dat dit in projectvoorstel nader 
uitgewerkt ging worden. 
 
Het verschil van visie 
Het eerste kwartaal van 2013 heeft in het teken gestaan van de praktische uitwerking van de pilot. Tijdens 
het bestuurlijk overleg van maandag 22 april is over de pilot gesproken. Op dat moment werd duidelijk dat er 
een verschil van visie was ontstaan over de uitwerking en de randvoorwaarden van de pilot.  
De gemeente is verantwoordelijk voor de WWB-cliënten. De functionele aansturing op de werkvloer ligt bij 
de hoofdbeheerder, die in dienst is van de LEVgroep. Het bestuur krijgt een adviserende en dus geen 
bepalende rol in het functioneren van de WWB-cliënten. Dat zag het bestuur anders. In de visie van het 
bestuur gaat de verantwoordelijkheid naar de WWB-cliënten verder.  
De heer Terbeek, namens het afgetreden bestuur: “Wij zien teveel haken en ogen aan deze pilot. We 
hadden verwacht dit nieuwe personeel rechtstreeks aan te sturen. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarnaast is het 
aantal WWB-cliënten in de pilot te omvangrijk voor ons. Wij kunnen geen 8 mensen begeleiden. We hebben 
immers ook nog onze rol richting de beheerders van de LEVgroep.” 
 
Verrast 
Tot verrassing van de gemeente besloot het bestuur na beraadslaging unaniem niet deel te nemen aan de 
pilot. En om ook alle andere activiteiten neer te leggen. Wethouder De Leeuw (Zorg, Welzijn, Jeugd en 
Onderwijs): “Het bestuur heeft al die jaren een topprestatie geleverd. Ik heb enorme waardering voor de 
vrijwilligers die zich jarenlang voor hun wijk op deze manier hebben ingezet. We gaan dan ook nog officieel 
afscheid van elkaar nemen. Natuurlijk snap ik de emotie bij de bestuursleden. Tegelijkertijd geloof ik sterk in 
de pilot. Ik vertrouw erop dat we uit de vele, actieve en betrokken inwoners in de Binnenstad een nieuw 
krachtig bestuur kunnen vormen. Een bestuur dat met deze pilot aan de slag gaat. En met alle mooie andere 
uitdagingen die het bestuur van een wijkaccommodatie mag oppakken.” 
 
 
 
 



 

 

Toekomst 
Het voormalig bestuur van De Fonkel heeft volgende week haar jaarvergadering. En er zijn ook vergaande 
plannen voor activiteiten. De leden van het bestuur hebben aangegeven het werk niet zomaar uit handen te 
laten vallen. De LEVgroep start per direct met het aanzoeken van een nieuw bestuur. 
 
 
Vandaag om 14.00 uur zullen wij bovenstaande informatie via een persbericht aan de pers toesturen. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                      de secretaris 
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