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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Op uw website maakt u gewag van het Intelligent Vehicles Symposium op 5 juni in Helmond waar 350
bezoekers getuige waren van een demonstratie met intelligente voertuigen.
U schrijft: “ In het Vehil Laboratorium van TNO in Helmond vond een conferentiebanket plaats voor de
congresgangers. Rondom het banket werden door TNO en APTS demonstraties uitgevoerd waarbij
toepassingen van intelligente voertuigen werden getoond”, einde citaat.
Naar wij vernamen heeft de wethouder Economische Zaken op eigen houtje besloten het avonddiner aan te
bieden.
Volgens onze informatiebron bedroegen de kosten hiervan 30.000 euro.
Eveneens vernamen wij dat de wethouder EZ op eigen titel een sponsorbijdrage van tussen de 3000 en
5000 euro heeft toegezegd aan het Eindhovense event Pole Position dat in het weekend van 7 en 8 juni in
het Centrum van Eindhoven werd gehouden.
Naar aanleiding hiervan stellen wij u de volgende vragen:
1. Is het juist dat de wethouder EZ op eigen houtje, dus zonder collegebesluit, heeft besloten het
avonddiner op 5 juni aan te bieden?
2. Is het juist dat de kosten 30.000 euro bedroegen?
3. Ten laste van welke post worden deze kosten verantwoord?
4. Indien vraag 1 met ja beantwoord wordt kunt u dan aangeven waarom het college niet (vooraf) in dit
besluit gekend is, en bent u in dat geval met ons van mening is dat hier tenminste sprake is van
oncollegiaal optreden en onzorgvuldig bestuur van de kant van de betrokken wethouder?
5. Indien de gemeente de kosten van het banket voor haar rekening heeft genomen wat waren dan de
onderliggende motieven?
6. Bent u, ervan uitgaande dat de gemeente deze kosten betaald heeft, met ons van mening dat de
gemeente al adequaat haar nek uitsteekt ter versterking van de automotive in onze stad, en dat dit
gebaar overdone is?
7. Is het juist dat de wethouder EZ op eigen houtje, dus zonder collegebesluit, heeft besloten een
sponsorbijdrage namens de gemeente Helmond te doen aan het Eindhovens event Pole Position,
en zo ja wat was de omvang hiervan?
8. Ten laste waarvan worden deze kosten verantwoord?
9. Indien vraag 7 met ja beantwoord wordt kunt u dan aangeven waarom het college niet (vooraf) in dit
besluit gekend is, en bent u met ons van mening dat dan ook in dit geval tenminste sprake is van
oncollegiaal optreden en onzorgvuldig bestuur van de kant van de betrokken wethouder?
10. Indien de gemeente de sponsoring inderdaad voor haar rekening heeft genomen wat waren dan de
onderliggende motieven?
Per omgaande vernemen wij graag uw antwoorden op bovengenoemde vragen.
Namens de Combinatie (SDH-OH - Helmondse Belangen - D ’66)
H. van Dijk
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Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Zie Raadsinformatiebrief 50.
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