
   

                                            

Aan de leden van de gemeenteraad 

en het college van B&W van Helmond 

         Helmond, 6 juni 2020 

 

Betreft: BRAND-brief mbt Marktpartij Willy van de Kerkhof en Campus De Braak 

 

Geachte leden van de raad en college, 

beste dames en heren, 

 

Helder Helmond heeft met stijgende verbazing vanmorgen gelezen in het ED dat er al meer 

dan 2 jaar een marktpartij in beeld is geweest voor sportcampus De Braak. Helder Helmond 

is dan ook verbijsterd dat we dit moeten lezen in de krant zonder dat we de afgelopen 2 jaar 

ook maar op enigerlei zijn geïnformeerd. Wat Helder Helmond betreft is met deze onthulling 

het vertrouwen in dit college tot een dieptepunt gedaald. Als raad zijn wij immers het 

hoogste bestuursorgaan van de stad. Zonder de raad te informeren maar nog veel erger 

zonder de raad te kunnen laten besluiten, heeft ons college al besloten dat we met dit 

consortium niet in zee gaan. En dat na zo’n 25 overleg-momenten de afgelopen ruim 2 jaar! 

Nogmaals verbijsterend! Dit riekt zelfs naar despotisme. Een bestuursstijl waarbij een kleine 

groep mensen de macht heeft en een mogelijkheid voor discussie onmogelijk maakt en geen 

rekening houdt of wenst te houden in het Helmondse geval met de Helmondse raad!  

Een meer dan kwalijke zaak waarover het laatste woord nog niet is gezegd. Helder Helmond 

vindt dat deze onthulling de geplande aanstaande vertrouwelijk besloten raadsvergadering 

meer dan overschaduwd. Helder Helmond wil dan ook zo spoedig mogelijk een spoed-debat, 

in het openbaar, waarbij de onderste steen dient boven te komen. 

Helder Helmond is het meer dan zat dat we in deze college-periode al voor de zoveelste keer 

als raad buitenspel worden gezet (zoals al eerder o.a. al gebeurd is bij het dossier Huis voor 

de Stad). Helder Helmond heeft dan ook de volgende vragen: 

1. Waarom heeft het college deze belangrijke informatie achtergehouden? 

2. Waren de college-partijen wel op de hoogte? 

3. Zo ja, waarom zijn dan niet de niet-college-partijen geïnformeerd? 

4. Bent u het met ons eens dat het achterhouden van zeer belangrijke informatie die van 

groot belang is voor een dergelijk groot project niet alleen ongewenst is maar vooral het 

goed werken van de raad onmogelijk maakt? 

5. Kan de raad in dit dossier en wellicht ook in andere dossiers nog meer lijken uit de kast 

verwachten? 

In afwachting van spoedige beantwoording van onze vragen. 

Met heldere groet, 

 

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 


