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nieuwe functie van oud-wethouder Stienen, als bestuurslid van 
Helmond Sport 

Datum 7 juni 2018 
Partij: SP en D66 
  
Bijlage: 17 
Ingekomen brief griffie: 7 juni 2018 
Antwoord college 12 juni 2018 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 

 
Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft oud-wethouder Stienen aangekondigd dat hij toe zal treden tot het 
bestuur van Helmond Sport. Hij zal zich vooral met de verdere ontwikkeling van "sportcampus de Braak" 
gaan bezighouden aldus het ED. 
 

1. Was het college voor deze aankondiging op de hoogte van dit voornemen? Zo nee, was u net zo 

verrast als wij? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd / welk standpunt heeft u toen ingenomen?  

2. Hoe staat het college tegenover het feit dat een oud-wethouder,  die kartrekker was voor dit project 

en onderhandelde met Helmond Sport namens de gemeente, met al zijn kennis en informatie nu 

verbonden is aan diezelfde partij? 

Het college heeft een gedragscode getekend. Daarin staat dat er voor een jaar een afkoelingsperiode geldt 
waarbinnen het  niet is toegestaan om te functioneren als bestuurslid van een verbonden partij van de 
gemeente.  
 

3. Kan Helmond Sport gezien worden als een verbonden partij? Zo ja, deelt u dan onze mening dat in 

dat geval deze benoeming in strijd is met deze code? Welke mogelijkheden heeft de gemeente in 

dat geval om iets aan deze benoeming te doen?  Zo nee, blijft dat het geval wanneer de Stichting 

Belangen Helmond Sport, na het overdragen van het stadion, zichzelf opheft en Helmond Sport dus 

eigenlijk op de stoel van diezelfde stichting komt te zitten? Hoe ziet de verhouding met de gemeente 

er dan uit en zijn er in dat geval (juridische) mogelijkheden om hier iets aan te doen?  

4. Wat zijn de gevolgen van deze stap voor de onderhandelingspositie van de gemeente en de verdere 

totstandkoming van dit grote project?  

 
Stef Stevens fractievoorzitter D66 
Hans van Gemert fractievoorzitter SP 
 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
 

1. Begin april heeft voormalig wethouder Stienen (toen nog actief als wethouder) bij de burgemeester 

aangegeven wellicht te zullen worden benaderd voor een bestuursfunctie bij Helmond Sport en deze 

mogelijkheid in overweging te nemen. In reactie hierop heeft de burgemeester hem aangegeven 

rekenschap te houden met hetgeen in de gedragscode voor het college van B&W staat geschreven 

en die door het vorige college is geaccordeerd. Daarna hebben zowel de burgemeester als andere 

leden van het college niets gehoord over dit voornemen, tót de mededeling die tijdens de 

afscheidsreceptie van oud-wethouder Stienen is gedaan. 
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2. Zie de beantwoording bij vraag 3. 

3. Om van een verbonden partij te kunnen spreken dient sprake te zijn van zowel een bestuurlijk als 

een financieel belang. (Dit is de gebruikelijke definitie vanuit het Besluit Begroting en 

Verantwoording.) Om van een bestuurlijk belang te kunnen spreken moet de gemeente via 

vertegenwoordiging in het bestuur, of door middel van stemrecht, zeggenschap kunnen uitoefenen. 

Hiervan is, ook na het opheffen van de Stichting Belangen Helmond Sport, bij Helmond Sport geen 

sprake. Conclusie daarmee is dat Helmond Sport geen verbonden partij van de gemeente Helmond 

is en dat daarmee geen sprake is van harde strijdigheid met de geldende gedragscode. 

Dit neemt niet weg dat de geest van de gedragscode vraagt om gedurende minimaal een jaar 

afstand te houden tot aangelegenheden waar je als gemeentelijk bestuurder (mede) 

verantwoordelijkheid voor hebt gedragen.  

Overigens is een gedragscode een interne regeling, zoals raadsleden onderling ook een gentle 

agreement hebben afgesloten. Doel hiervan is om onderling (werk)afspraken te maken. Er gaan 

geen juridische consequenties vanuit. Het is de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders en oud-

bestuurders om zich aan de gedragscode te houden. 

4. Wij hebben er vertrouwen in dat de bestuursfunctie van de heer Stienen bij Helmond Sport geen 

gevolgen heeft voor de onderhandelingspositie van de gemeente. Onverminderd zetten we ons er, 

samen met Helmond Sport en alle andere betrokken partners, voor in om de Sport- en 

Beleefcampus De Braak tot een succes te maken. 

 
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 
 


