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Raadsvoorstel 74 
Vergadering 7 juli 2015    Gemeenteraad 

 
Onderwerp :  bevriezing gemeentelijke borgstelling voor lening Helmond Sport  
B&W vergadering :  16, 23 en 30 juni 2015 
Dienst / afdeling :  SB/Projectbureau Helmond 
 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
In de raadscommissie van 30 juni 2015, waarvoor de gehele gemeenteraad is uitgenodigd, bent u 
geïnformeerd over de stand van zaken Helmond Sport en de Braak, specifiek de Stichting Belangen Helmond 
Sport (SBHS). 

Tijdens deze presentatie is de achtergrond en de directe aanleiding van dit raadsvoorstel aan u toegelicht.  

U wordt gevraagd om middels de voorhangprocedure uw mening uit te spreken over de bevriezing van de 
borgstelling bij de bank. Met inachtneming van uw wensen en bedenkingen is het college van B&W 
voornemens om de gemeentelijke borgstelling voor de lening van € 112.500,- van de Stichting Belangen 
Helmond Sport bij de bank te bevriezen tot 31-12-2015. Dit onder voorwaarde dat, gelet op de 
liquiditeitsprognose, de achterstallige rentes worden betaald.  
 
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 2015 hetzelfde blijft (€ 112.500,-). 
De reden hiervan is dat SBHS in 2015 geen aflossingen kan doen ten aanzien van deze lening. Indien er wel 
afgelost zou worden zou de borgstelling verminderd worden met de afgeloste bedragen.  

Ons college handelt nu vanuit de mening dat betaald voetbal een meerwaarde heeft voor de stad en de 
Helmonders en heeft dan ook een positieve grondhouding. Deze grondhouding vertaalt zich in het 
meedenken in oplossingen en het faciliteren van initiatieven, waarbij het uitgangspunt is dat er "geen geld van 
de gemeente naar betaald voetbal" gaat.  

Ons college staat positief ten opzichte van ontwikkelingen op De Braak en in het stadion als deze leiden tot 
een breder, open en multifunctioneler gebruik van dit sportpark, zodat meer Helmonders hier kunnen 
bewegen en sporten. 

In zijn algemeenheid zijn er varianten denkbaar van niets doen tot aan actieve financiële steun aan de 
stichting Belangen Helmond Sport. Hierbij dient u zich te realiseren dat de variant niets doen kan betekenen 
dat de banken borgstellingen gaan opvragen bij de gemeente.  
 
Ons college wenst het komende half jaar (2

e
 helft 2015) te gebruiken om ons nader te buigen over de 

financiële situatie/risico's rondom Helmond Sport en samen met de stichting Belangen Helmond Sport 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de (financiële) continuïteit van de SBHS beter te borgen. Door 
het bevriezen van de borgstelling is de voorlopige continuïteit voldoende geborgd om dit onderzoek uit te 
voeren. Naar verwachting komt het college in december terug naar uw raad met de bevindingen.  
 
Het advies van de commissies Omgeving, Bestuur & Economie, Maatschappij en Financiën 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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Raadsbesluit 74 
Vergadering 7 juli 2015 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015; 
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 31-12-2015;  

2. het dossier Helmond Sport halfjaarlijks voor de raad te agenderen. De eerstvolgende 
agendering is naar verwachting december 2015. 

 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juli 2015. 
 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter de griffier  
 
 
 
 

  

 


