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Verslag hooravond Begroting 2017 
 
Datum:    woensdag 19 oktober 2016 
Aanwezige raadsleden::  J.L. van Aert, S.J.P.H.A. van de Brug, H.M.J.M. van Dijk, J. de Graaf, 

mevrouw M.J.A. Maas, F.J. Mol, mevrouw M.T.M. van der Pijl, mevrouw 
A.M. Raijmakers-van de Pol, M.P.J. Rieter, mevrouw J.M.G. Spierings-Van 
Deursen, S.A.W. Stevens, mevrouw S.A.C. Stijkel- van den Braken, 
mevrouw H.C.A. Verouden-Berens, P.T.J. Vervoort, mevrouw G.L.C.C. van 
den Waardenburg. 

Voorzitter:    C. van der Burgt 
Griffier:    J. Hendriks 
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en geeft uitleg over doel en opzet van de hooravond. 
Daarna geeft hij het woord aan de eerste spreker. 
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e
 spreker: mevrouw T. Raaijmakers namens het EDAH museum 

 
Goedenavond 
 
Ik ben Tonny Raaijmakers 
 
Tot mijn verbazing heb ik in de begroting van de Gemeente Helmond voor 2017 niets terug kunnen vinden 
voor ondersteuning aan het EDAH-museum. 
 
Toch wil ik als inwoner van de gemeente Helmond en enthousiast vrijwilliger in het EDAH-museum er, op 
persoonlijke titel, zeker voor pleiten om hier op zeer korte termijn aandacht aan te geven voor zowel de korte 
als de langere termijn.. 
 
Waarom vind ik dit belangrijk! 
Het EDAH-museum is, nagenoeg volledig, op eigen kracht van niets gekomen tot een museum waar dit jaar 
zo'n 10.000 bezoekers komen. Dit nog afgezien van de bezoekers die dit jaar, op uitnodiging van de 4 
Woningbouwverenigingen in Helmond, extra komen voor de tentoonstelling “100 jaar Sociale Woningbouw in 
Helmond”. 
 
Wat is de situatie! 
Medio volgend jaar (2017 dus) moet het EDAH-museum uit het huidige pand ivm sloop van de panden op 
het terrein.. Als er geen ondersteuning wordt gegeven dan valt het doek voor het EDAH-museum. Het is nl. 
niet mogelijk om, in de huidige situatie, met een gezonde/sluitende exploitatie te verhuizen naar een ander 
pand.  
 
Dat is ongelooflijk jammer voor: 
– de zeer enthousiaste bezoekers uit Helmond, de regio en de rest van Nederland 
– de busondernemingen uit heel Nederland en België, die een bezoek aan het EDAH-museum opnemen in 
hun dagprogramma's 
– de VVV-Helmond omdat dan ook de cultuurroute met het EDAH-museum niet meer mogelijk is 
– Cultuurcontact omdat dan ook de super goed draaiende schoolprojecten vervallen 
– de ongelooflijk actieve, super gemotiveerde, enthousiaste groep vrijwilligers 
en niet in de laatste plaats voor: 
de gemeente Helmond waar de bezoekers aan het EDAH-museum na afloop gaan winkelen, eten en vaak 
ook logeren. 
Daarnaast is er ook nog het verlies van een unieke collectie die, in ruim 10 jaar, met veel inspanning en 
liefde is opgebouwd. 
 
Ik hoop dat ik me vergist heb en dat er toch nog ergens staat dat er door de gemeente Helmond een 
daadwerkelijke ondersteuning wordt geboden om het EDAH-museum voor de stad Helmond te behouden. 
 
Als er geen ondersteuning komt is er nl. medio 2017 geen EDAH-museum meer in Helmond. 
 



2 

 

U hebt het EDAH-museum waarschijnlijk al eens gezien toch nodig ik u van harte uit om, nu het nog mogelijk 
is, het EDAH-museum te komen bezoeken. Ik plan met plezier een rondleiding voor u in en hoor daarna 
graag van u wat uw ideeën zijn m.b.t. de voortzetting van het EDAH-museum. 
 
 
Vragen aan mevrouw T. Raaijmakers: 
Mevrouw A. Raaijmakers (CDA) vraagt onder verwijzing naar een artikel  in het ED naar de plannen van een 
verbouwing/ verhuizing. Mevrouw T. Raaijmakers antwoordt dat er geen plannen zijn. 
De heer F. Mol vraagt of het EDAH museum subsidie van de gemeente krijgt. Mevrouw T. Raaijmakers 
antwoordt dat er geen financiële middelen zijn en dat nu de vraag zich toespitst op een nieuwe locatie ( en 
de verhuizing). 
De heer Rieter vraagt of er gesprekken met de wethouder worden gevoerd; is er sprake van 
onderhandelingen over bundeling van musea? Mevrouw T. Raaijmakers antwoordt dat er gesprekken plaats 
vinden tussen de voorzitter(s) en e wethouder zonder concrete resultaten op dit moment. 
De heer Stevens vraagt of de gemeente een aanbieding heeft gedaan. Mevrouw T. Raaijmakers antwoordt 
negatief. 
Mevrouw Verouden verwijst naar het onderzoek van de museale collecties. Mevrouw T. Raaijmakers 
antwoord dat het nu gaat om een noodzakelijke verhuizing in de zomer van 2017, dat staat los van dat 
onderzoek. 
Mevrouw Verouden vraagt of er nog een kans is dat de huur verlengd wordt. Mevrouw T. Raaijmakers schat  
die kans erg laag in. 
 
De voorzitter dankt mevrouw Raaijmakers voor haar bijdrage en geeft vervolgens het woord aan 
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e
 spreker: de heer F. Smits namens de stichting Draaiorgels Helmond 

 
Geachte Voorzitter, College, Mevrouw Blanksma, leden van de gemeenteraad. 
Bij deze ver excuseer ik de voorzitter van de Stichting de heer Will van de Kerkhof, die verhinderd is om in te 
spreken wegens prettige familieomstandigheden. 
Inleiding: 
Wij, Stichting Draaiorgels Helmond, zien ons als een verlengarm van de gemeente Helmond en exploiteren 
zonder personeelskosten sinds 2014 zijnde het  jaar waarin de huurovereenkomst en de 
bruikleenovereenkomst is getekend betreffende de gemeentelijke waardevolle collectie draaiorgels, in het 
Gemeentelijk museum Gaviolizaal.  Met ingang van september 2014 is de Gaviolizaal ontvlochten van het 
speelhuis.   Tot zover de inleiding. 
Nu hebben wij de begroting van 2017 doorgespit en ook de kanttekeningen gelezen. Ook hebben wij 
gekeken naar de begroting van 2016 en eerdere en zijn tot de conclusie gekomen dat bij investering 2016-
2019 product 525 (pag 64) zijnde Orgelhuis wat in 2016 al een bestaand product was met een bedrag van € 
300.000 uit de begroting 2017 is verdwenen. Waar is de € 300.000 investering ook genoemd in de begroting, 
2015 in 2016 tot 2019 gebleven? 
In de beleidsintensivering wordt gesproken over lasten (05) bijdrage orgelhuis, € 50,000. Verderop wordt dit 
genoemd als beleidsintensivering met de omschrijving 515 Bijdrage orgelhuis(Gaviolizaal) en dan citeer ik 
“Per 1 januari 2017 zou de Stichting Draaiorgels Helmond het beheer en de exploitatie van het de 
gemeentelijke draaiorgelcollectie overnemen De overname wordt een jaar uitgesteld onder andere doordat 
de opheffing van de huidige locatie is uitgesteld. Verder zijn de plannen voor een goede exploitatie door de 
stichting nog niet voldoende.”   (einde citaat) 
Nu is onze vraag hoe kan iets worden uitgesteld wat in 2014 al is gebeurd, zoals eerder reeds aangegeven 
en ook in de begroting van 2015 is terug te lezen.  
“Gaviolizaal 
Het beheer en behoud van de collectie is in handen van de stichting Draaiorgels Helmond. Zij krijgen 
gedurende 2014 en 2015 een subsidie om een doorontwikkeling van de Gaviolizaal te realiseren. Daarnaast 
is er een bedrag beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de orgels. Na deze periode zal besloten 
worden over de toekomst van de Gaviolizaal en de orgels.” 
Dan worden de plannen voor een goede exploitatie niet voldoende genoemd, echter als we kijken naar de 
tactische indicatoren waarvoor helaas geen cijfers zijn genoemd voor de gemeentelijke Gaviolizaal willen wij 
de bezoekers aantallen van 2014, 2015 en tot de stand van vandaag niet onthouden. 
2014: 3510 bezoekers.  2015:  6426 bezoekers en 2016 tot vandaag: 6953 bezoekers.  Wij hadden voor het 
jaar 2016 ingestoken op 7500 echter zullen wij met nog bijna 11 weken te gaan en enkele grotere groepen in 
het vooruitzicht dit streefgetal zelfs overstijgen.  
Zijn deze ontwikkelingen het resultaat van niet voldoende plannen voor een goede exploitatie? Deze 
aantallen zijn mede het resultaat van goede plannen/activiteiten buiten het alleen laten bekijken en horen 
van de collectie, want zoals onze veel te vroeg gestorven vice-voorzitter Frank van Lieshout altijd zei. 
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“Draaiorgels allen redden het niet”. Bovendien draagt ook de vele PR met slechts beperkte financiële 
middelen hieraan een steentje bij. 
Terug naar de post beleidsintensivering. 
De post beleidsintensivering stond voor het jaar 2016 in de begroting met de noemer, exploitatiekosten 
Orgelhuis eveneens met een bedrag van  € 50.000.  Dit bedrag is te laag als men ook de nutsvoorzieningen, 
gemeentelijke belastingen en waterschap dient te voldoen. Dit hebben we vorig jaar aangegeven aan de 
wethouder cultuur. Ondanks toezegging van de Wethouder dat de subsidie tot eind 2017 gegarandeerd is op 
het niveau van 2016 zagen wij graag dat dit bedrag ook daadwerkelijk in de begroting wordt opgenomen met 
een totaalbedrag van naar benden afgerond van 60.000,-- euro bestaande uit ; € 43.674, euro  huurkosten 
en € 16.226 t.b.v. Nutsvoorzieningen, belastingen en heffingen  en subsidie. Door energie besparende 
maatregelen die wij hebben genomen door uit eigen middelen energieverslindende verlichting te vervangen 
door led verlichting kan dat bedrag mogelijk wat naar beneden, echter dienen ons eerst de ervaringscijfers 
van 2 jaren voor te liggen. 
Komen we verder in de begroting hebben we nog een bemerking betreffende “Wat mag het kosten? 
Evenals in de begroting van 2016 staat er bij de specificatie hoofdproduct onder noemer: “515 Speelhuis 
Gaviolizaal” de lasten, baten en saldo 2017 genoemd. Wij verzoeken u de eventuele gelden, te denken aan:  
de lasten aan nutsvoorzieningen belastingen en heffingen, alarmering enz.  die voor de ontvlechting van de 
Gaviolizaal van het Speelhuis bestemd waren/zijn voor de Gaviolizaal ook toe te kennen aan de Gaviolizaal. 
Tevens om toevoeging Gaviolizaal weg te halen, want we zijn immers in 2014 ontvlochten.  
Uw antwoord in deze met veel interesse tegemoet ziend, waarvoor dank, tekent 
Namens Bestuur  Stichting Draaiorgels Helmond 
Voor deze , Frank Smits , Penningmeester. 
 
Vragen aan de heer Smits 
De heer Rieter vraagt of het juist is dat de stichting de gemeente gevraagd heeft het pand te kopen. De heer 
Smits antwoordt bevestigend en stelt dat deze brief aan het college is gezonden. 
Mevrouw A. Raaijmakers vraagt of er koppelingen worden gelegd met het EDAH museum. De heer Smits 
antwoordt dat hij weet dat er vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd tussen de voorzitters en wethouder 
Stienen, waarvan hij de inhoud niet kent. 
Mevrouw A. Raaijmakers begrijpt uit het betoog van de heer Smits dat het gaat om de stand van zaken van 
de financiële middelen tbv de Stichting. De heer Smits beaamt dit. 
Mevrouw Verouden vraagt nog wanneer de brief over de koop is verzonden. De heer Smits heeft geen 
exacte datum  paraat, maar het is al lang geleden. 
 
De voorzitter dankt de heer van de Kerkhof voor zijn bijdrage en geeft het woord aan 
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e
  spreker: De heer W. Raaijmakers namens de Fietsersbond, afdeling Helmond 

 
Geachte leden van de raad, 
Namens de Fietsersbond maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om onze mening te geven over de 
Begroting 2017, en dan specifiek op het onderdeel  “Voorgenomen investeringen 2017 Programma Verkeer 
en Mobiliteit”, bladzijde 110. Daar is € 175.000,- gereserveerd voor het Fietsbeleidsplan 2017, plus € 
300.000,- als bijdrage in het project Beter Benutten 2, een subsidietraject van het Rijk, Provincie en B5 om 
reistijden in spitsuren te verminderen.  
Om met het laatste te beginnen: deze 3 ton besteedt u  voornamelijk aan fietsprojecten, zoals de verbinding 
van station ’t Hout met de Automotive Campus en de gratis stallingen in het Centrum en bij het centraal 
station. Heel goed. 
De aanleiding voor onze noodkreet is het veel te geringe budget van € 175.000,- voor uitvoering van de 
FietsAgenda 2017-2026. Met een dergelijke begroting kunnen in de verste verte uw ambities en 
inspanningsverplichting niet worden waargemaakt. En evenmin uw Mobiliteitsvisie 2016-2025 en het door de 
gemeente Helmond onderschreven regionale Bereikbaarheidsakkoord. Ik licht dit verder toe.  
 
Op 23 juni ondertekende uw college , samen met 21 andere gemeenten, het Bereikbaarheidsakkoord voor 
Zuid Oost Brabant. Ook hierin is de schaalsprong van de fiets opgenomen als noodzakelijk middel om 
Brainport Duurzaam en Slim te Verbinden. Een groot aantal projecten, met name nieuwe fietsverbindingen 
vanuit en naar Helmond, maken onderdeel uit van dit akkoord. Bijvoorbeeld een snelle verbinding Gemert-
Helmond. U heeft een inspanningsverplichting om deze projecten de komende jaren te realiseren. Hierbij 
komt  50% van de kosten voor rekening van Helmond. Het gaat om meerdere miljoenen die niet zijn begroot. 
Heel raar! 
 
Op 31 mei jongstleden stelde uw raad de Mobiliteitsvisie 2016-2025 vast, onder de titel “Helmond 
Verbonden”.  U vindt dat de fiets nieuwe kansen moet krijgen als middel om de bereikbaarheid van de stad 
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te verbeteren en de leefbaarheid / duurzaamheid te vergroten. U wil een schaalsprong in fietsgebruik, 
rekening houdend met het nieuwe fenomeen van de E-bike. Hierdoor wordt het aantrekkelijk de fiets te 
gebruiken, ook op langere afstanden. Bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer, ter vervanging van de auto. 
Hoe meer mensen in Helmond dagelijks de fiets gebruiken binnen de afstand van 15 km, hoe meer ruimte 
ontstaat voor doorstroming van het gemotoriseerde verkeer. Plus dat het een positief effect heeft op de 
gezondheid van onze inwoners en op de luchtkwaliteit in de stad. Om die schaalsprong mogelijk te maken 
moet er veel geïnvesteerd worden in upgrading van de fietsinfrastructuur.  
 
Op verzoek van het college c.q. wethouder de Vries wordt de Fietsersbond op dit moment betrokken bij de 
uitwerking van uw Mobiliteitsvisie in de vorm van een Fietsactieplan voor de komende 10 jaar. Wat als visie 
is vastgelegd moet immers worden uitgewerkt in concrete acties. Het college heeft besloten hiervoor een 
Fietsagenda Helmond aan u voor te leggen, waarin de fietsambitie adaptief wordt uitgewerkt voor de periode 
2017-2026. Hiermee hebben we meteen vijf termen te pakken die beginnen met een A: Adaptief, Ambitieus, 
Agenda oftewel Actieprogramma en Afspraak is Afspraak. In dit programma zijn uiteraard ook onze 
regionale inspanningsverplichtingen meegenomen, samen met alle andere acties om te bereiken dat het 
fietsgebruik elk jaar met 1% gaat stijgen. De schaalsprong dus. 
Alleen al voor de periode 2017-2020 zijn vele miljoenen nodig om die ambities te kunnen realiseren. 
 
Dit geconstateerd hebbende is het heel raar dat het college deze ambitie en inspanningsverplichting niet 
consequent heeft opgenomen in de begroting 2017 en de conceptbegrotingen vanaf 2018.  
De daarin opgenomen budgetten voor de schaalsprong fiets zijn een druppel op een gloeiende plaat: € 
175.000 in 2017 en € 75.000 voor 2018 en daarna nog niets: Pro Memorie. 
Conclusie: als de gemeente Helmond wil waarmaken wat zij als beleid heeft vastgesteld, dan zal in de 
begroting voldoende budget moeten zijn opgenomen om de plannen en projecten te kunnen 
realiseren. Zo op het eerste gezicht gaat het om een factor 10 ten opzichte van wat nu begroot is. 
Als dit niet wordt aangepast moet u ophouden met mooie woorden over het toekomstig 
mobiliteitsbeleid en de ambitie van een schaalsprong voor de fiets. Want dan houdt u iedereen voor 
de gek en dat komt uw geloofwaardigheid niet ten goede.  
DUS: zorg voor de noodzakelijke aanpassing van de begroting om de nog vast te stellen  
Fiets Agenda ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 
 
Dank voor uw aandacht en actie. 
 
Wim Raaijmakers 
Helmond, 19 oktober 2016 
 
Vragen aan de heer W. Raaijmakers 
De heer Roefs memoreert dat de Bereikbaarheidsagenda in de regio recentelijk is besproken en dat er een 
opgave ligt voor alle partijen om de financiële dekking te vinden. De heer W. Raaijmakers reageert met de 
opmerking dat hij, kennisnemend van de begroting, allen maar een bedrag van € 175.000 kan terugvinden 
voor de Fietsagenda; verder investeringen zijn niet opgenomen. 
De heer Rieter schrikt van het gegeven dat het fietsgebruik is gedaald. Hij vraagt zich af of er investeringen 
voor het fietsen in de stad niet op andere manier in de begroting zijn verwerkt. En hebben we het dan ook 
over het Flitspad naar Eindhoven? 
De heer W. Raaijmakers antwoordt dat hij geen zicht heeft op allerlei verschuivingen in de begroting. Het 
Flitspad naar Eindhoven staat hier buiten. 
Mevrouw Verouden vraagt nog naar het ambitieniveau. De heer W. Raaijmakers licht toe dat toegewerkt 
wordt naar een groei van 1% in de zogenaamde 7,5 kilometernorm. Voor Helmond is dat een enorme 
opgave. 
Vervolgens stelt de heer W. Raaijmakers de vraag aan de raadsleden wie er op deze avond met de fiets 
naar de vergadering is gekomen. Een enkel raadslid geeft aan dat hij/zij met de fiets naar Boscotondo is 
gekomen. 
 
De voorzitter dankt de heer W. Raaijmakers voor zijn bijdrage. 
 
 
Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst om 20.15 uur. 
 
 
 
 
 


