Fractienieuwsbrief
Beste leden,
Deze keer alweer de 4e nieuwsbrief en de eerste
na de zomervakantie. Er is in de afgelopen maanden weer heel wat gebeurd en we moeten helaas
vaststellen dat het allemaal niet al te fraai is wat er
gaande is. Met deze nieuwsbrief informeren wij u
over de actuele stand van zaken op dit moment.

Jaarverantwoording 2017
In de raadsvergadering van 9 oktober 2018 is de
jaarverantwoording van het boekjaar 2017 behandeld. Ook in de vorige periode waren wij als CDA
al heel scherp op de financiën maar dit jaar is het
toch wel een rommeltje. Het college laat vele miljoen op tussenrekeningen staan. Er is 930.000,=
euro niet meer terug te vinden. Er blijven tonnen
op de plank liggen voor onderhoud van straten
en groen terwijl de burgers de stad zien verloederen. In totaal is ons vermogen met 8,5 miljoen terug gelopen. Wij vinden dat als CDA onaanvaardbaar en onzorgvuldig. Tijdens de behandeling in
de commissie kreeg ons burgerlid Ron Peters van
een topambtenaar van de gemeente zelfs te horen dat de jaarrekeningen van de laatste paar jaar
zelfs een te rooskleurig beeld hadden weergegeven. Daar valt onze mond echt van open. Spraken
wij niet eerder van een sinterklaas-coalitie? Zie
hier de eerste resultaten. Het CDA stond uiteindelijk in haar kritiek samen sterk met een aantal andere partijen. De Raad heeft de jaarrekening uiteindelijk vastgesteld. Wij houden ons hart vast
voor de komende jaren.

In het nieuws
U heeft ongetwijfeld gelezen dat de CDA fractie
op 9 oktober, samen met de voltallige oppositie
een interpellatiedebat heeft aangevraagd. De reden voor deze (vrij stevige aanpak) is gelegen in
het feit dat wij er niet gerust op zijn hoe het college en de gemeentesecretaris het gehele
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ambtenarenproces proberen te managen. Wij
kregen in de vorige periode al regelmatig
signalen door vanuit de ambtelijke organisatie
dat er zaken niet goed gaan en dat cultuur nu niet
bepaald veilig is. Ons raadslid Thijs van Wetten
heeft tijdens het interpellatiedebat het college
stevig aan de tand gevoeld. In de vorige periode
heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder de
raad in slaap willen sussen. Wij laten ons echter
niet voor de gek houden. Er gaan zaken niet goed
op het gemeentehuis en wij nemen onze verantwoordelijkheid als controleur van het college bijzonder serieus. De coalitie, vooral vertegenwoordigd door D66 en VVD, sputterde nog wat tegen
maar waren uiteindelijk niet sterk genoeg om de
kritiek van de oppositie te takelen. De voltallige
oppositie is van mening dat de gemeentelijke organisatie niet in controll is en dat er een angstcultuur heerst onder ambtenaren. Het college nam
afstand van een mail die in de ambtelijke organisatie was verspreid om steun te betuigen aan de
gemeentesecretaris. De wethouder zegde uiteindelijk toe om de ontwikkelingen en de zorgen periodiek in de commissie Inwoners met de raad bij
regelmaat te bespreken.

Schriftelijke vragen
In de afgelopen maanden heeft de CDA fractie over
een aantal zaken schriftelijke vragen gesteld. Wat
ons opvalt dat het college van B&W niet tijdig de
vragen van een antwoord voorziet en als er al een
antwoord komt dan vragen wij ons af waarom het
allemaal zo lang moet duren, gezien de inhoud van
de antwoorden. Wij hebben in de afgelopen
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maanden vragen gesteld over verschillende onderwerpen:
Bomen langs de spoorweg, zorgen over de jeugdzorg en dan speciaal voor jeugd die in pleeggezinnen en instellingen verblijven, rubbergranulaat op
voetbalvelden, aardwarmte installaties in relatie
tot stadsverwarming, vragen over de huur en zorgtoeslag voor ouderen en samen met de collega’s
van 50Plus vragen over het inleveren van niet gebruikte medicijnen.

Begrotingsbehandeling
De komende weken is de fractie erg druk met de
behandeling van de begroting 2019. In de nieuwsbrief van november zullen we daar uitvoerig aandacht aan besteden. Op 23 oktober is er een openbare hooravond en kunnen er technische vragen
gesteld worden. De behandeling van de begroting
is voorzien op dinsdag 30 oktober om 13.00 uur.
Deze vergadering is openbaar en mag door iedereen worden bijgewoond.

Vragenuurtje museumcollectie(s)

Heeft u belangstelling voor de vragen die we gesteld hebben? Kijk dan eens op onze website:
www.cdahelmond.nl Daar kunt u ook het overige
nieuws vinden. Beslist de moeite waard om eens te
gaan kijken.

Zorgen over Keyserinnedael
Net als wij heeft u waarschijnlijk ook de zorgelijke
ontwikkelingen over het personeelsgebrek gelezen bij o.a. Keyserinnedael. Daar is zelfs een afdeling gesloten vanwege personeelsgebrek. Wij vinden dat als fractie een grote zorg en met name erg
pijnlijk voor bewoners en verzorgenden. In zijn algemeenheid kan een gemeenteraad daar niet zoveel aan doen omdat het nu eenmaal de keuze is
van mensen om in de zorg te gaan werken. Wij ventileren wel onze zorgen in de richting van de 2e
kamer fractie want daar liggen wel de mogelijkheden om iets te doen aan het personeelsgebrek in
de zorgsector. Daar waar nodig zullen wij op lokaal
niveau niet treuzelen om tot maatregelen over te
gaan maar zoals we al aangeven is het niet een
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeente.

CDA senioren van start

Voorafgaande aan de raadsvergadering van 9 oktober heeft onze fractievoorzitter Jan Roefs vragen
gesteld aan het college over de huisvesting van diverse musea in onze stad. Op een gegeven moment is het Graveerderij gebouw van Vlisco in
beeld gekomen voor de huisvesting van de draaiorgels en het Edah-museum. Deze plannen zijn ook
weer geschrapt omdat een rapport van BMC aantoonde dat het wel erg duur ging worden. Als alternatief kwam het gebouw van van Gend en Loos in
beeld. Op 9 oktober kreeg de gemeenteraad bericht dat ook het van Gend en Loos gebouw te duur
zou worden om geschikt gemaakt te worden voor
de beide instellingen. De betrokken wethouder
had eerder aangegeven dat de gesprekken voorspoedig verliepen. Dat blijkt toch wat anders te liggen en daarmee zijn we weer terug bij af. CDA Helmond hecht grote waarde aan het voortbestaan
van het Edahmuseum, Industrieel Atrium en herplaatsing van de draaiorgelcollectie in onze stad.
Wij vinden het zeer storend dat deze berichten
steeds eerder in de krant staan dan dat de gemeenteraad op de hoogte is van veranderingen en plannen. Wij hebben het college opgeroepen om de
commissie Omgeving hierin nadrukkelijker te informeren en mee te nemen in de besluitvorming. Wij
blijven alert en betrokken bij de plannen.
Graag tot de volgende maand.
CDA fractie Helmond

Op 30 november 2018 zal CDA senioren Helmond
van start gaan. Nader bericht in de volgende
nieuwsbrief.
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