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Onderwerp :  Financiële situatie Stichting Belangen Helmond Sport en presentatie integrale 

visie op de Braak 
 

B&W vergadering :  19 januari 2016 
Dienst / afdeling :  Projectbureau Helmond 
 
 
Aan de gemeenteraad, 

In de raadscommissie van 30 juni 2015 bent u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken Helmond 
Sport en de Braak, specifiek de Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS). Op 7 juli heeft u middels de 
voorhangprocedure uw mening gegeven over een bevriezing van de borgstelling van SBHS bij de bank. U 
heeft hierover positief geadviseerd, waarna het college op 14 juli heeft besloten de bevriezing te verlengen. 
 
De bevriezing van de borgstelling betekent dat de hoogte van de gemeentelijke borgstelling voor de lening 
van de Stichting Belangen Helmond Sport bij de bank voor het gehele jaar hetzelfde blijft (€ 112.500,-). De 
reden hiervan is dat SBHS geen aflossingen kan doen ten aanzien van deze lening. Indien er wel afgelost zou 
worden zou de borgstelling verminderd worden met de afgeloste bedragen. Niet aflossen betekent een extra 
liquiditeit van € 50.000,-. 
 
Het college heeft het afgelopen halfjaar samen met SBHS zich gebogen over de financiële situatie/risico's 
rondom Helmond Sport en de mogelijkheden om de (financiële) continuïteit van de SBHS beter te borgen. 
SBHS heeft diverse maatregelen in dit kader genomen, maar desalniettemin blijkt een nieuwe bevriezing 
noodzakelijk om de financiële continuïteit te borgen. Er zijn naast bevriezing andere opties denkbaar, 
variërend van niets doen of actieve financiële steun aan de stichting Belangen Helmond Sport. Gelet op alle 
ontwikkelingen en het vermijden van grote financiële risico's zijn andere varianten op dit moment voorbarig en 
is de bevriezingsvariant de meest wenselijke. Hierbij speelt mee dat dat de variant niets doen kan betekenen 
dat de banken borgstellingen gaan opvragen bij de gemeente. 
  
Tijdens de presentatie van 19 januari bent u hierover uitgebreid geïnformeerd, zowel over de "visie op de 
Braak" in zijn algemeenheid als de financiële continuïteit van de SBHS in het bijzonder.  
Wij stellen u voor te beslissen conform bijgaand concept besluit. 
 
Het advies van de gezamenlijke raadscommissies zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
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 
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De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016; 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
besluit: 
1. met inachtneming van de geuite wensen en bedenkingen kennis te nemen van het voornemen van 

het college van B&W om de gemeentelijke borgstelling voor de lening van € 112.500,- van de 
Stichting Belangen Helmond Sport bij de bank te bevriezen tot 31-12-2016;  

2. de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek "visie op de Braak" direct na de zomer in de 
raadscommissie en gemeenteraad te bespreken.  

 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 februari 2016. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter de griffier  
 
 
 
 

  

 


