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U heeft ons verzocht om een subsidie in de tegemoetkoming van de exploitatiekosten van de 
stichting Food Tech Brainport (FTB) toe te kennen. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van 
ons besluit. 

Besluit tot subsidieverlening 
Op basis van het jaarplan 2022 hebben wij vastgesteld dat de exploitatielasten in 2022 - in 
mindere mate dan voorheen - nog altijd steunt op bijdragen van publieke partijen. Wel winnen de 
bijdragen vanuit private partijen aan belang. Gelet op bovenstaande, verlenen wij aan u voor het 
jaar 2022 een exploitatiesubsidie van maximaal 50% van de d!3adwerkelijk gemaakte 
exploitatiekosten in 2022, zoals beschreven in het door het bestuur van FTB vastgestelde jaarplan 
2022, met een maximum van € 150.000,- (incl. evt. verschuldigde/compenseerbare BTW). 

Wij verlenen deze subsidie aan FTB om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de 
exploitatielasten van de stichting Food Tech Brainport, om zich zo in te kunnen blijven zetten voor 
hun (publieke) missie, op basis van het jaarplan 2022. Uiteraard zal FTB zich, conform de 
activiteiten zoals omschreven in het jaarplan 2022 en gelijk aan de activiteiten in de vorige jaren, 
inzetten om zelfstandig middelen, subsidies en bijdragen van derden en toekomstige partners te 
genereren. 

Besluit tot voorschotverlening 
Gelet op artikel 4:95 eerste lid van de Algemene wet Bestuursrecht en met inachtneming van 
artikel 2.8 van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2020 (ASV 2020), verlenen wij u ten 
behoeve van de exploitatie van FTB, een voorschot van 100% van€ 150.000,--. Dit voorschot zal 
in één termijn betaalbaar worden gesteld. Het voorschot van€ 150.000,- wordt zo spoedig mogelijk 
na deze kennisgeving betaalbaar gesteld op het rekeningnummer t.n.v. Stichting Food Tech Park 
Brainport (Kamer van Koophandel Oost-Brabant 58034684) 

Staatssteun 
Wij willen geen subsidie verstrekken indien dit leidt tot ongeoorloofde staatssteun op grond van 
artikel 107 en 108 VwEU. Wij hebben de subsidie beoordeeld aan de hand van het FTB Jaarplan 
2022. Wij zijn van mening dat er sprake is van geoorloofde staatssteun, omdat deze vóldoet aan 
onderstaande voorwaarde: 

Weg op den Heuvel 35 / tel. 14 0492 / fax: 0492-587400 
Correspondentieadres: Postbus 950 / 5700 AZ / www.helmond.nl 

e-mail: gemeente@helmond.nl / Bankrelatie: IBANnummer NL 85 BNGH 0285 00 37 39







Gemeente Helmond 

Heeft u nog vragen over deze beschikking? Neem dan contact op.

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U leest hier 
meer over in de bijlage. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Helmond,

mevr. P.J.M.G. Blanksma van den Heuvel
burgemeester

H.J. de Ruiter
secretaris






