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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Naar verluidt is het einde van de vrijwilligerscentrale in zicht! In de wetenschap dat dit feitelijk geen zaak van
raad en/of college is, aangezien de vrijwilligerscentrale valt onder een zelfstandig bestuur, richten wij ons
toch tot u aangezien het de belangenbehartiging betreft van zo’n 12.000 vrijwilligers. En zoals u weet
beschouwt ook Helder Helmond de vrijwilligers als het cement van onze samenleving en daarmee is ook
onze zorg meer dan terecht.
Tot 1 januari 2007 was er geen vuiltje aan de lucht. De Helmondse vrijwilligerscentrale was een van de
beste, zo niet de beste!, vrijwilligerscentrale van Nederland. M.i.v. die datum vertrok de toenmalige directeur,
de heer A. Tuytelaars, die de functie 25 jaar met succes heeft uitgeoefend. Mede onder zijn bezielende
leiding groeide de vrijwilligerscentrale uit tot wat het toen was. Inderdaad ‘toen was’ want sindsdien is er veel
gebeurd! De overeenkomst met de nieuwe directeur werd al in de loop van 2007 ontbonden en sindsdien is
er interim-directeur. Intern zijn een aantal sleutelfiguren van hun functie ontheven, is er nog steeds geen
zicht op een nieuwe directeur en lijkt de vrijwilligerscentrale door het wegvallen van beide sleutelfiguren c.q.
coördinatoren alsmede het hebben van geen directeur op een stuurloos schip.
Naar verluidt gaat (of is reeds?!) de vrijwilligerscentrale opgedeeld worden waarbij het grootste deel van de
centrale zou worden ondergebracht bij de SWH middels een manager en zal de poot Vrijwillige Thuiszorg
weer ergens anders ondergebracht gaan worden.
Helder Helmond vindt deze ontwikkeling zéér zorgwekkend en wij zijn dan ook zeer bang dat binnen
afzienbare tijd het werk en expertise van de vrijwilligerscentrale verloren zal zijn.
Wij hebben daarom de volgende vragen en opmerkingen:
1. Deelt u onze zorg dat wat er nu gaande is met de Helmondse Vrijwilligerscentrale zeer zorgwekkend
is?
2. Bent u het met ons eens dat, ondanks dat de vrijwilligerscentrale onafhankelijk is, het voortbestaan
en het functioneren van de centrale ook een gemeenschapsbelang is en daarmee ook van raad en
college?
3. Was u al op de hoogte van bovengenoemde ontwikkelingen?
4. Bent u al bezig om te proberen te bemiddelen dat e.e.a. geen doorgang vindt?
5. Wij verzoeken u ons van eventuele ontwikkelingen waarbij de gemeente bij is betrokken per
omgaande op de hoogte te stellen c.q. te houden.
Wij vertrouwen u met bovenstaande voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en wachten met spanning
af op een antwoord c.q. reactie en actie uwerzijds.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
1. Nee, wij zijn van mening dat de Vrijwilligerscentrale haar makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk
prima uitvoert en daarbij een breed pakket aan elkaar aanvullende activiteiten aanbiedt en uitvoert.
Bovendien werkt de Vrijwilligerscentrale (evenals de andere organisaties uit de Welzijnsring) op een
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actieve en positieve wijze mee aan het maken van resultaatgerichte afspraken middels een nieuwe
methode.
Wij zijn van mening dat het voortbestaan en het functioneren van de Vrijwilligerscentrale een
gemeenschapsbelang is.
Wij zijn op de hoogte van de interne ontwikkelingen van de Vrijwilligerscentrale en de externe
oriëntatie van de Vrijwilligerscentrale met betrekking tot haar positie. In dat licht is de
Vrijwilligerscentrale in gesprek getreden met Stichting Welzijn Helmond.
Nee. Wij volgen de ontwikkelingen van de Vrijwilligerscentrale in het kader van het al dan niet
nakomen van de gestelde prestatieafspraken en de beleidsdoelstellingen en hebben hierover
regelmatig zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg.
Op het moment dat wij constateren dat de Vrijwilligerscentrale haar prestatieafspraken niet nakomt,
zullen wij u hierover informeren.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs
Mr. A.C.J.M. de Kroon
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