
 
 
 
 

Helmond 

Amendement: Alternatieve inzet Coronagelden 
 
De gemeenteraad van Helmond op 27 september 2022 in vergadering bijeen, 

Constaterende dat: 

• De Crisis- en Herstelnota ooit bedoeld was om antwoord te kunnen geven op 
de een crisissituatie (Corona). 

• Dat het doel van deze nota was om de economische en sociale schade van 
de crisis te beperken. 

• We als gevolg van de enorme stijgingen van de energieprijzen wederom in 
een crisissituatie zijn aanbeland. 

• De Helmondse sportclubs en ons verenigingsleven als gevolg van de huidige 
energiecrisis geconfronteerd gaan worden met onbetaalbare rekeningen. 

Overwegende dat: 

• We willen voorkomen dat clubs en verenigingen vanwege grote tekorten de 
kosten van een lidmaatschap sterk gaan verhogen. 

• We willen voorkomen dat Helmondse verenigingen en sportclubs misschien 
zelfs de deuren moeten gaan sluiten.  

• Het eventuele verdwijnen van deze verenigingen grote sociale schade zal 
veroorzaken en de maatschappelijke cohesie in onze stad zal aantasten. 

• We als stad sport, bewegen en een gezonde levensstijl willen blijven 
bevorderen  

• Juist kwetsbare groepen gebaat zijn bij een stad met florerende verenigingen / 
sportclubs.  

• We gezien het urgente karakter snel moeten handelen. 
• Gepland beleid als gevolg van onverwachte gebeurtenissen altijd aangepast 

moet kunnen worden 

Beslist het Raadsbesluit in raadsvoorstel 62 als volgt te amenderen: 

Besluit: 

• Om een deel van de resterende Coronagelden in te zetten voor de 
ondersteuning van onze sportclubs en het Helmondse verenigingsleven. 

• Om een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de concrete 
effecten van de crisis op deze verenigingen. De commissie bestaat uit de 
raadsleden: …. 

• Die commissie daarna binnen 6 weken met concrete aanbevelingen te laten 
komen om de gelden op een verantwoorde wijze kunnen besteden. Waarbij 
het uitgangspunt moet zijn dat men dezelfde energielasten heeft als in 2021. 

• Hiervoor dan op voorstel van de commissie een bedrag vrij te maken uit de 
Crisis- en Herstel Nota (reserve Corona). 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Theo Manders, VVD Helmond. 
Pieter Vervoort, CDA Helmond 
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