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Afd. S&B 
 

Helmond, 9 november 2021    
Onderwerp: Besluit op aanvraag om subsidieverlening     Ons kenmerk:  Doorkiesnr.: 06-12955436 
          Uw kenmerk: nvt Uw brief d.d.: 19 okt 2021 
 
 

Geachte heer Boon, 
 
Op 5 mei 2021 heeft u een subsidieaanvraag bij ons ingediend voor het project ‘Doorontwikkeling van 
de Stichting Automotive Campus Helmond’. Deze subsidieaanvraag is op 16 juni 2021 herzien. Deze 
aanvraag heeft u bij brief van 19 oktober 2021 opnieuw aangepast gelet op gewijzigde 
omstandigheden. De aanvraag ziet nu op een periode van 16 juli 2021 tot en met 15 juli 2022. Wij 
hebben uw subsidieverzoek beoordeeld en in deze beschikking delen wij u ons besluit mede.  
 

Juridisch kader subsidieverlening 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:  
•  artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; 
•  de Algemene wet bestuursrecht; 
•  de Algemene subsidieverordening gemeente Helmond 2020. 
 

Besluit 

Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen voor de periode 16 juli 2021 tot en met 15 juli 2022 ter 
hoogte van € 220.000,- (excl. evt. verschuldigde/compenseerbare BTW) (tweehonderdtwintig duizend 
euro) op grond van artikel 1.2 van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020. 
 
U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Doorontwikkeling van Stichting Automotive Campus’. 
 
Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot 
het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in 
aanmerking: 

• Doorontwikkeling en bewaking van het Automotive Campusconcept; 
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• Aantrekken van nieuwe bedrijven voor de Automotive Campus; 

• Uitbouwen van het ecosysteem op en rondom de Automotive Campus en versterking van het 
vestigingsklimaat. 

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de 
subsidieaanvraag, kan de subsidie lager worden vastgesteld. 
 

Overwegingen 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond heeft overwogen dat met de 
oprichting van de Stichting Automotive Campus de kracht van de Automotive Campus in Helmond 
verder is versterkt. Stichting Automotive Campus moet een krachtige organisatie blijven die de 
uitdagingen als benoemd in het Buck rapport 2017-2019 en de Visie-ontwikkeling Automotive Campus 
Buck Consulting d.d. 17 december 2020 stimuleert, faciliteert en vooral tot uitvoering kan brengen. Het 
versterken van werkgelegenheid, innovatie, kennisuitwisseling, samenwerking, aantrekken van 
onderwijs, bedrijven en bedrijvigheid zijn grote kansen voor de stad. 
 

Staatssteun  

Wij hebben uw subsidieaanvraag getoetst aan de geldende staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het 
Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun 
voldoet aan de algemene voorwaarden gesteld in hoofdstuk I en II in de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening, Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (PbEU2014, L 187), en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 27, 
steun voor innovatieclusters 
 
Van onze steun van € 220.000,- is een bedrag van € 56.500,- bedoeld voor dekking van economische 
clusteractiviteiten. Deze vallen aan te merken als exploitatiekosten. In totaal zijn de in aanmerking 
komende exploitatiekosten € 375.800,- Onze steun is derhalve 15%. 
 
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de 
Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit 
kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige 
beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening 
moet worden teruggevorderd.  
 
De steun wordt aan u verleend onder de voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden gesteld in 
hoofdstuk I en II alsmede artikel 27 Algemene groepsvrijstellingsverordening. Daarnaast wordt de subsidie 
aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een 
eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne 
markt is verklaard.  
 
In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren. 
 
Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun een stimulerend 
effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten 
waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke 
subsidieaanvraag. 
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Voorschot 

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, verlenen wij u een voorschot van 100% van de verleende 
subsidie. Dit voorschot wordt conform uw verzoek overgemaakt naar IBAN NL96 RABO 0317 8714 98 
volgens onderstaand betaalschema:  

• binnen 4 weken na dagtekening beschikking: € 220.000,- 
 

Verplichtingen 

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:  

• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Gemeente Helmond 2020; 

• u voert de activiteiten uit in overeenstemming met uw aanvraag en de daarin ten grondslag 
gelegde en benoemde documenten (o.a. Begroting, Buck rapport 2017-2019, Visie-ontwikkeling 
Automotive Campus Buck Consulting d.d. 17 december 2020); 

• u realiseert de activiteiten in de periode van 16 juli 2021 tot en met 15 juli 2022; 

• u dient een zodanig ingerichte administratie te voeren dat er een getrouw en inzichtelijk beeld 
ontstaat van de uitgaven die zijn verricht met de ontvangen subsidie; 

• de cofinanciering moet aantoonbaar ten behoeve van de Stichting Automotive Campus worden 
aangewend; 

• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op  
15 oktober 2022 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. 

 

Meldingsplicht 

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons zo spoedig mogelijk na bekend worden hiervan 
schriftelijk te informeren.  
 
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:  

• het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de 

subsidieverlening; 

• het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;  

• het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de 

subsidie; 

• faillissement of surseance van betaling. 

 
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. 
 

Subsidievaststelling 

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling (art. 3.1 Algemene 
subsidieverordening gemeente Helmond 2020). Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, is 
voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij: 

• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt 
aangetoond dat; 
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht; 
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- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan; 

• een financieel verslag dat: 
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend; 
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en  
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven 

ten opzichte van de begroting; 

• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling 
accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant.  
Gemeente Helmond conformeert zich aan door de provincie gestelde regels zodat u op gelijke wijze 
uw verzoek tot subsidievaststelling kunt indienen. 

 
De gemeente is gerechtigd nadere financiële stukken op te vragen, indien zij dit voor de 
subsidievaststelling wenselijk acht. 
 
Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel 
leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis 
van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan 
leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie. 
 

Communicatie 

Gemeente Helmond vindt het belangrijk om haar inwoners te informeren over haar rol in de samenleving. 
Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of 
gedeeltelijk met financiële steun van Gemeente Helmond wordt of is gerealiseerd. Indien u hiervoor een 
logo nodig heeft of vragen heeft kunt u contact opnemen met onze persdesk op tel. 0492-587750. 
 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de heer L. van Aubel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
06-12955436 of via e-mail: l.van.aubel@helmond.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Helmond, 

 

 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                  H.J. de Ruiter 

de burgemeester                                                                    gemeentesecretaris  
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Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift 

stuurt u aan  het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950,  5700 AZ Helmond. 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar.  Zorgt u er voor dat u het 

bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat 

wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.  

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het 

bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn  wordt 

uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een 

verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-

Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD).  

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan 

op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de 

Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492). 

 

. 

 

 

 


