
 

 
 
 

 Aan de leden van de gemeenteraad. 
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Helmond, 4 maart 2020 Zaaknummer: 50191573 

Onderwerp: Instellen Adviescommissie Global Goals  

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Inleiding  
De aanleiding voor de Helmondse inzet op de Global Goals is opgenomen in het coalitieakkoord en qua 
ambitie verder uitgewerkt in de RIB(33) Ambitiebepaling Global Goals Helmond(11 maart 2019).  
Hierin is aangegeven hoe we willen omgaan met het onderdeel toewijzing van de subsidies Global Goals als 
benoemd in het coalitieakkoord. 
Vanaf 2020 is de toewijzing verlegd van de Commissie Internationale Betrekkingen naar de nieuw ingestelde 
Adviescommissie Subsidies Global Goals Helmond, onder regie van het college. We informeren u over de 
samenstelling van de Adviescommissie. 
 
 
Adviescommissie Subsidies Global Goals(GG) Helmond  
De commissie Adviescommissie speelt een belangrijke rol in de beoordeling van de subsidieaanvragen en 
adviseert het college over de hoogte van de te verlenen subsidie. De commissie baseert zich op de Nadere 
Regels subsidies Global Goals Helmond 2020.  
De commissie is door het college benoemd en gevormd uit mensen uit onze stad die verbondenheid hebben 
met de vijf Global Goals waar Helmond op inzet en heeft gekozen als aandachtspunt:  

1. Global Goal 1: Geen armoede: mw. Miranda Verkoelen, (voorheen)Stichting Hart voor Minima  
2. Global Goal 3: Goede gezondheid en welzijn: mw. Eveline de Bont, lid raad van bestuur Elkerliek 

Ziekenhuis   
3. Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs: mw. Pauline Akkermans, oud-Jeugdburgemeester  
4. Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei: dhr. Hugo van Osch, oprichter/directeur 

Arte(handel in en het produceren en bewerken van natuursteen en aanverwante producten)  
5. Global Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie: dhr. Ari de Kimpe, CEO & Managing 

director Ariza(fruitverwerkingsbedrijf)  
Wethouder Jeugd, Onderwijs, Gezondheid en Brainport Smart District, Cathalijne Dortmans, is de voorzitster 
van de Adviescommissie. 
De leden van de adviescommissie(muv de voorzitter) ontvangen voor de uitoefening van hun taak de 
gebruikelijke vergoeding in lijn met en op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politiek. 
 
 
Werkwijze 
De adviescommissie GG bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren binnen de vastgestelde kaders 
van de Nadere regels subsidie Global Goals Helmond 2020 en het Reglement Adviescommissie subsidies 
Global Goals Helmond. Hierin zijn de beoordelingscriteria opgenomen. In de raadsvergadering van 22 
oktober 2019 bent u hierover geïnformeerd. 



 

 

Subsidieaanvragers kunnen worden uitgenodigd om ter vergadering een pitch te geven naar aanleiding van 
de ingediende subsidieaanvraag. 
Aanvragen met betrekking tot het jaar 2020 dienen voor 1 juni 2020 via de website te worden ingediend bij 
het college.  
 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                   H.J. de Ruiter 
de burgemeester                                                           de secretaris 
 

    
 


