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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
We hebben binnen onze fractie heel veel moeite met hoe het een en ander gelopen is aangaande de
uitnodigingen en aanwezige bij de bespreking met de bewoners van Stiphout betreffende opvang
vluchtelingen.
1. Hoe kan het mogelijk zijn dat er enkele partijen aanwezig waren bij de gesprekken met de bewoners
van Stiphout. Het was toch een besloten bijeenkomst.
2. En als dit niet zo is waarom zijn dan niet alle raadsfractie uitgenodigd.
3. Ook de pers was aanwezig hoe is dat mogelijk bij een besloten bijeenkomst.
4. Hadden de aanwezige raadsleden en pers niet uit de bijeenkomst gezet moeten worden.
Wij vinden dat dit niet volgens afspraken met de raad is verlopen er is een partij die hier ook munt uit slaat
en dat is op z'n minst niet netjes
Wij zijn van mening dat alle partijen ingelicht moeten worden rond de gang van zaken betreffende
bovenstaande en het een en ander toch transparanter moet gaan lopen.
In afwachting van uw antwoorden,
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Helmond Aktief
Jan van Aert, fractievoorzitter
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Direct omwonenden en de wijkraad hebben net voor het weekend een persoonlijke uitnodiging ontvangen
om met ons in gesprek te gaan omdat in dit dossier het college had besloten om een volgende verkennende
stap te zetten. De keuze om alleen de direct omwonenden uit te nodigen is omdat het die groep direct raakt,
zeker in dit stadium. Omwonenden hebben zelf – buiten medeweten om van het college - politici benaderd
en enkele zijn mee gekomen. Wij vinden dit vervelend voor raadsleden die daardoor niet aanwezig konden
zijn. Omdat het ED ook op de hoogte was van deze bijeenkomst hebben wij gemeend dit toe te staan.
Het was in die zin geen besloten bijeenkomst, wij hebben dat ook nooit zo gecommuniceerd. Mocht er in de
toekomst een soortgelijke informatiebijeenkomst voor bewoners worden georganiseerd dan zullen wij u
hiervoor uitnodigen.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord.
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