
Beleidsregel van de (bestuurs)commissie internationale betrekkingen Helmond houdende regels 
omtrent de beoordeling van subsidieaanvragen op grond van de Bijzondere subsidieverordening 
internationale betrekkingen Helmond 2014 

de (bestuurs)commissie internationale betrekkingen Helmond; 

Commissievoorstel 27 augustus 2019  

gelet op de bepalingen in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Bijzondere 
subsidieverordening internationale betrekkingen Helmond 2014 

besluiten de volgende beleidsregels vast  te stellen: 
 
Beleidsregel subsidies Global Goals  
  
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 
  
Op grond van artikel 1.4 van de Bijzondere Subsidieverordening Internationale Betrekkingen 2014 is de 
commissie belast met de uitvoering van deze verordening. Hieronder valt ook de beoordeling van 
subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van deze verordening. Middels deze 
beleidsregels wordt aangegeven hoe de commissie de subsidieaanvragen zal gaan beoordelen en dus 
op welke wijze zij gebruik maken van hun bevoegdheid.  
  
 
HOOFDSTUK 2 BEOORDELING 
 
Binnen de gemeente Helmond vinden wij het bevorderen van bewustwording ten aanzien van Global 
Goals (in het bijzonder: geen armoede, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk 
en economische groei en verantwoorde consumptie en productie) belangrijk. Ook vinden wij het 
belangrijk om als gemeente actief bij te dragen aan het bereiken van deze Global Goals.  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van voornoemde verordening toetsen wij daarom 
of het initiatief aan alle navolgende voorwaarden voldoet:  

a. Het initiatief raakt minimaal 1 van de door de VN gedefinieerde Global Goals;    
b. Het initiatief bereikt minimaal 50 inwoners uit de regio waarop het initiatief is gericht;  
c. De aanvrager ontvangt voor dit initiatief geen subsidie van de gemeente Helmond uit hoofde 

van een andere subsidieregeling; 
d. Begroting(Nederlandse taal) met hierin aangegeven welk deel aan co-financiering wordt 

ingezet 
e. Actieplan of activiteitenplan(Nederlandse taal) 
f. Indienen van de subsidie dient te geschieden voor 21 oktober 2019. 

 
Indien het initiatief hieraan niet voldoet, wordt de subsidie niet toegekend.  
 
Subsidie op basis van deze beleidsregel kan worden verleend aan rechtspersonen en aan natuurlijke 
personen die een connectie/band/relatie hebben met de gemeente Helmond.   
 
Onverminderd de gronden zoals genoemd in de Bijzondere Subsidieverordening Internationale 
Betrekkingen 2014 alsmede in de algemene wet bestuursrecht kan subsidie worden geweigerd 
indien naar het oordeel van de commissie:   

a. De aanvraag onvoldoende of niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van de 
verordening en deze beleidsregel. 

b. Het initiatief niet voldoet aan de in deze beleidsregel genoemde algemene 
subsidievoorwaarden.   

  
 
HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEVERLENING 

  
De commissie beslist zo snel mogelijk in of na de commissie-vergadering op 19 november 2019.  
Per initiatief kan een subsidie van maximaal € 5000,- worden toegekend.   
 
  



HOOFDSTUK 4  OVERIGE BEPALINGEN  
 
Deze beleidsregel treedt op de eerste dag na bekendmaking in werking. 
 

 

 

Helmond, 27 augustus 2019 

Dhr. S.W. van Lierop      dhr. J.A.A. Couwenberg 
Voorzitter Commissie Internationale Betrekkingen  Commissiesecretaris 


