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Raadsvoorstel 61 

Vergadering 22 oktober 2019 Gemeenteraad 

Onderwerp Uitvoering herstructurering subsidieverlening Global Goals 
Portefeuillehouder C.J.M. Dortmans 
Afdeling BJO en FIN 
B&W besluit 9 juli 2019 
Commissie Adviescommissie Inwoners 8 oktober 2019  
Zaaknummer 50057864  
 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
Beslispunten  

  
1. Kennisnemen van de door het college vastgestelde 5 Global Goals waarop Helmond wil versnellen. 
2. Vaststellen van het subsidieplafond ter hoogte van € 35.000 voor subsidiering GG’s Helmond 2020. 
3. Intrekken van de Bijzondere subsidieverordening internationale betrekkingen Helmond 2014 met ingang van 

1 januari 2020. 
 
 
Inleiding  
De aanleiding voor de Helmondse inzet op de GG’s is neergelegd in het coalitieakkoord en qua ambitie verder 
uitgewerkt in de RIB nr. 33. 
In de RIB nr. 33 is door ons aangegeven hoe wij willen omgaan met het onderdeel Global Goals als benoemd in het 
coalitieakkoord. In dit behandelvoorstel wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de herstructurering van 
de subsidieverlening door het intrekken van de bijzondere subsidieverordening en het instellen van een 
subsidieplafond.  
 
Beoogd effect  
Helmond heeft oog voor mondiale ontwikkelingen en besteedt derhalve in totaal € 1 per inwoner aan Global Goals. 
De steun aan partnerstad San Marcos (Nicaragua) blijft in tact. 
 
Argumenten 

1. Akkoord op splitsing van de ondersteuning GG’s in 2 sporen: 

a. Ondersteuning initiatieven GG’s 
b. Herijking stedenband Helmond San Marcos  

Binnen de GG-scope uit het coalitieakkoord zijn twee onafhankelijk van elkaar opererende stromen te onderkennen. 
Deze stromen kennen verschillende spelers (denk aan Stichting Stedenband Helmond San Marcos enerzijds en 
Helmondiaal en andere Helmondse spelers anderzijds), verschillende geldstromen en verschillende doelgroepen. Dit 
maakt het combineren van regels over toewijzing van subsidiegelden voor deze verschillende sporen in één set 
Nadere Regels bijzonder complex. 
De verschillende sporen hebben met elkaar gemeen dat de gemeente van oudsher een trekkersrol op zich heeft 
genomen bij het realiseren van de gedefinieerde ambities op deze verschillende onderdelen. Gebleken is dat binnen 
GG’s de rol en ambities van de Helmondse betrokken partijen zoals de Stedenband Helmond San Marcos en de 
stichting Helmondiaal door de jaren heen is gegroeid. Daar past, zeker op echt lokale initiatieven, niet langer een 
trekkende rol van de gemeente. Sterker nog: dat de gemeente haar aandacht verlegt naar specifieke GG’s (zie 
beslispunt 2), maakt dat deze partijen de rol van de gemeente eerder als belemmerend dan als stimulerend ervaren. 
Dat is ongewenst en zeker niet de intentie van dit college. Het college wil de ruimte geven aan partijen in de stad 
zoals de Stichting Stedenband Helmond San Marcos en Helmondiaal om door te groeien. 
Dit alles maakt dat onderzocht is in hoeverre de gemeente van rol kan veranderen:  

 Voor de stedenband Helmond San Marcos geldt dat deze stedenband wordt herbevestigd. Hiervoor is een 
apart behandelvoorstel opgesteld. 

 De stichting Helmondiaal wordt volledig meegenomen bij het besteden van de jaarlijkse subsidiegelden voor 
GG’s, waarbij het totale budget voor initiatieven uit de stad EUR 35.000 bedraagt. 

 Zowel stedenband als Helmondiaal zal worden gevraagd om een verdere professionaliseringslag te maken 
in het zelfstandig binnen Helmond werven van particuliere fondsen. Deze professionaliseringsslag zal de 
gemeente ondersteunen. 
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Dit alles heeft de volgende voordelen: 

 Lokale partijen krijgen de ruimte om een prominentere rol te nemen, de gemeente krijgt ruimte om zich te 
focussen op het initiëren van nieuwe activiteiten binnen haar GG-ambitie. 

 De subsidiegelden voor de verschillende stromen separaat kunnen worden gehouden en elkaar niet gaan 
bijten. 

 Op specifieke terreinen kan meer ruimte worden gemaakt voor particuliere fondsenwerving en de 
afhankelijkheid van de gemeentelijke geldstroom kan worden afgebouwd. 
  

2. Vaststellen van vijf Helmondse GG’s 
In de RIB nr. 33 is aangegeven dat er een quickscan zou worden uitgevoerd. In deze quickscan is gekeken naar 
hetgeen binnen het coalitieakkoord en herijkte strategische agenda aan onderwerpen is genoemd die op een GG 
zijn terug te voeren. Vervolgens is gekeken waar kansen liggen om vanuit de gemeente te kunnen versnellen. Om 
effectief resultaten te kunnen bereiken, is om die reden een selectie gemaakt voor 5 GG’s waar de gemeente 
Helmond op gaat inzetten: 

1. Geen armoede 
Zet in op het halveren van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, het zorgen voor gelijke 
toegang tot basisvoorzieningen en gelijke economische rechten en het vergroten van weerbaarheid van 
mensen in kwetsbare situaties. 

2. Goede gezondheid en welzijn 
Het stimuleren van gezonde levens, bevorderen van het welzijn voor alle mensen en van alle leeftijden, 
bijvoorbeeld het stimuleren van een gezonde leefstijl en actief inzetten op preventie.  

3. Kwaliteitsonderwijs 
Het zorgen voor passend onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt zodat 
iedereen toegang kan hebben voor een duurzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het aanpakken van 
laaggeletterdheid en taalachterstanden. 

4. Eerlijk werk en economische groei 
Een duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid 
en fatsoenlijk werk voor iedereen. Bijvoorbeeld door zelf maatschappelijk verantwoord inkopen en bij lokale 
bedrijven MVO te stimuleren. 

5. Verantwoorde consumptie en productie 
Het verduurzamen van consumptie- en productiepatronen. Bijvoorbeeld door het bevorderen van eerlijke en 
duurzame handel:  Eerlijke Winkelroutes, FairTrade gemeente, FSC gemeenten. 

Voor deze 5 doelen is gekozen omdat er op deze thema’s al veel energie te vinden is in de stad en om deze energie 
te richten om dit breder te kunnen vertalen in de stad. Uiteindelijk leveren deze 5 GG’s input om meer 
bewustwording in de stad te creëren. Gezien het profiel van Helmond, de ambities verwoord in het coalitieakkoord 
en de strategische agenda, komen deze 5 GG’s naar voren om een versnelling op in te zetten. Dit wil niet zeggen 
dat er op de andere goals niks gebeurt, maar de extra inspanning zal primair op deze 5 GG’s zitten. Uiteraard wordt 
er eveneens op Goal 17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken, ingezet. Immers, de gemeente kan het niet 
alleen en werkt graag samen met ondernemers, instellingen en inwoners om ambities te realiseren. Alleen dan 
kunnen we duurzame ontwikkeling mogelijk maken.     
  

3. Vaststellen van het subsidieplafond voor GG-initiatieven 
Om recht te doen aan de door de Raad gewenste begrotingsdiscipline, stellen wij voor een subsidieplafond in te 
stellen. Voorgesteld wordt om EUR 35.000 de komende 3 jaar jaarlijks beschikbaar te stellen voor de subsidiering 
binnen vastgestelde GG’s. 
De overige EUR 50.000 aan Global Goals gealloceerde middelen worden ingezet op de andere GG-sporen zoals in 
de RIB nr. 33 benoemd, bijvoorbeeld een bewustzijnscampagne en het onderzoeken van de haalbaarheid van een 
Fairtrade-kwalificatie voor Helmond.  
Daarnaast wordt EUR 5.000 voor subsidiering beschikbaar gesteld om te investeren in de stedenband met San 
Marcos 

  

4. Vaststellen van de Nadere Regels voor de toekenning van subsidies binnen de vastgestelde GG’s en het 
vastgesteld budget 

In de bijlage is een set Nadere Regels opgenomen die de subsidiering van GG-initiatieven mogelijk maakt. Ons 
college stelt deze Nadere Regels vast. Daarbij zal de input van de Raad worden meegenomen. De toewijzing van 
deze subsidies wordt verlegd naar een nieuw in te stellen bestuurscommissie onder regie van het college.  
Deze toewijzing van subsidie steunt op een aantal pijlers: 
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1. Zorgvuldigheid: alle aanvragen voor een bepaald jaar dienen voor 1 januari hetzij 1 juni van het beoogde 
subsidiejaar te zijn ingediend. Hierbij geldt dat de 1-juni-aanvragen worden behandeld voorzover in de 
commissievergadering op 1 januari niet alle middelen voor dat jaar al zijn toebedeeld. Bij het indienen wordt 
vanuit eenzelfde set criteria bekeken of ze aan de algemene voorwaarden voldoen. Bij het bepalen hiervan 
speelt een aantal standaardcriteria een rol. De ontvankelijk verklaarde verzoeken worden voorbereid voor de 
commissievergadering (op 1 januari respectievelijk 1 juni). Ter vergadering wordt aan de hand van een 
vooraf vastgesteld tendersysteem bepaald welke subsidievragen worden gehonoreerd. Deze afweging is 
daarmee transparant en eenduidig. 

2. Begrotingsdiscipline: per subsidieaanvraag wordt maximaal EUR 5.000 aan subsidie verleend. Door dit 
maximum te stellen wordt het aantal initiatieven dat kan worden ondersteund, vergroot. Daarnaast geven we 
hiermee invulling aan het standpunt dat de initiatieven naast gemeentelijke steun ook financiële steun uit de 
stad verdienen. 

3. Efficiency: door het instellen van een jaarlijkse cyclus komen alle voorstellen op één vergadertafel op 2 
vergadermomenten bijeen. Het college begrijpt dat hierbij wel een planningsdiscipline van de betrokken 
partijen uit de stad wordt verwacht.  

4. Verantwoording: de bestede subsidiegelden dienen aantoonbaar te worden ingezet op een van de GG’s.  
Initiatieven die bijdragen aan een van de gekozen 5 goals, krijgen meer punten binnen het tendersysteem 
dan andere initiatieven. 

De voorgestelde Nadere Regels zijn als bijlage bij dit behandelvoorstel opgenomen, evenals het instellingsbesluit 
nodig om een bestuurscommissie in te stellen.  
 

5. Intrekken van de bijzondere subsidieverordening internationale betrekkingen Helmond  
Op dit moment is het verstrekken van de subsidies op het gebied van GG een raadsaangelegenheid. De raad heeft 
hiervoor een aparte verordening vastgesteld. De subsidieverstrekking wordt voorbereid door een speciaal hiertoe 
door de raad ingestelde raadscommissie. 
Zoals in RIB nr. 33 aangegeven, zet het college in op verbreding van het bereik van subsidieverstrekking. Het 
huidige kader binnen welke de commissie Internationale Betrekkingen moet werken, is in dit kader te smal. In dat 
kader wordt voorgesteld om de bijzondere subsidieverordening internationale betrekkingen Helmond in te trekken. 
Dat betekent dat de Algemene Subsidie Verordening, met bijbehorende nadere regels die specifiek zien op de global 
goals, van kracht wordt. Het college geeft in de vorm van door het college vast te stellen Nadere Regels (zie punt 4) 
nadere invulling aan de kaders binnen welke het college de subsidieaanvragen binnen het beschikbare budget 
beoordeelt en toewijst. 
 
Kanttekeningen  
Ten aanzien van beslispunt 4. geldt een kanttekening. De commissie IB is door de Raad opnieuw ingesteld om de 
subsidieaanvragen die in 2018 werden ingediend te behandelen. Dit vanuit de gedachte dat het nieuwe 
aanvraagproces begin 2019 ter besluitvorming aan de raad zou worden voorgelegd. Die tijdlijn is niet gehaald. De 
raad is vervolgens gevraagd om de subsidieaanvragen ook in 2019 nog via de commissie IB te behandelen volgens 
de procedures zoals die nu zijn ingeregeld. Dit is met het raadsbesluit d.d. 9 april 2019 ingeregeld. 
 
Financiën  
Voor de koppeling van de GG’s met de bestuursopdrachten is al budget gealloceerd. In de begroting 2019 is 
hierover opgenomen dat het budget (Internationale Betrekkingen) voor 2019 t/m 2020 is opgehoogd tot EUR 90.000 
op jaarbasis. Dit budget is nu ondergebracht bij de Raadsgriffie. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen 
naar de afdeling BJO. Verder wordt voorgesteld om van dit budget EUR 5.000 te reserveren voor de subsidiering 
gedurende deze collegeperiode van initiatieven die door stedenband Helmond San Marcos worden begeleid (onder 
stringente voorwaarden rondom de politieke situatie in Nicaragua) en EUR 35.000 voor concrete subsidiering van 
initiatieven die onder een van de 5 benoemde GG’s vallen. Op deze laatste categorie zijn de Nadere Regels van 
toepassing. De overige EUR 50.000 worden ingezet op de andere GG-sporen zoals in de RIB nr. 33 benoemd,. 
Deze middelen worden niet ingezet in de subsidiering van Helmondse GG-doelen maar in bijvoorbeeld een 
bewustzijnscampagne en het onderzoeken van de haalbaarheid van een Fairtrade-kwalificatie voor Helmond. 
 
Communicatie  
Na het intrekken van de bestaande subsidieverordening worden de door het college vastgestelde Nadere Regels 
gepubliceerd. Tevens zullen alle bekende initiatiefnemers die afgelopen jaar subsidie hebben aangevraagd, 
geïnformeerd worden over de nieuwe werkwijze.  
 
Vervolg  



 

Gemeenteraad van Helmond Blz. 4 van 5 
 

Na richtingbepaling zal een vervolggesprek met de Stedenband en stichting Helmondiaal worden ingericht om deze 
richting verder in te regelen. Ook zal de commissie IB separaat worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester     de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel                    mr. drs. A.P.M. ter Voert 

 
 
 
 
 
Bijlagen  
Nadere regels Global Goals 2020 
Reglement Adviescommissie Subsidies Global Goals Helmond 
Instellingsbesluit adviescommissie Global Goals Helmond 
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Raadsbesluit 61 

Vergadering 22 oktober 2019 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juli 2019 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet 
 
 
besluit:  
 

1. Kennis te nemen van de door het college vastgestelde 5 Global Goals waarop Helmond wil versnellen 
2. Het subsidieplafond ter hoogte van € 35.000 voor subsidiering GG’s Helmond 2020 vast te stellen 
3. De Bijzondere subsidieverordening internationale betrekkingen Helmond 2014 in te trekken met ingang 

van 1 januari 2020 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2019 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter,       de griffier, 
 

 


