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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp zouden wij u het navolgende willen voorleggen.
Recent was in de media het bericht te lezen dat Alfons Gehlen, de draaiorgelman, met zijn activiteiten in
onze gemeente gaat stoppen.
Hoofdzakelijke reden die in het artikel werd genoemd was dat de baten, vermoedelijk vanwege de crisis, niet
meer opwogen tegen de kosten van bijv. reiskosten en onderhoud van het draaiorgel.
Dit betekent dat draaiorgelmuziek gaat verdwijnen uit het centrum.
Velen zullen dat een gemis vinden maar er zijn ongetwijfeld ook anderen die zijn besluit toejuichen!
Hierover kunnen we met elkaar nog een “aardige boom opzetten” !
Maar het gemis van de gezellige draaiorgelmuziek, voortkomend uit een stukje cultuur
erfgoed/geluidsdrager, wekelijks tijdens de weekmarkt, zullen vele Helmonders zeker gaan betreuren.
Als we daarbij ook nog eens rekening houden met het gegeven dat onze gemeente met haar unieke
draaiorgelcollectie, nog steeds opgesteld in de Gavioli zaal, een naam heeft hoog te houden, zou dit een
reden te meer zijn om ervoor te pleiten het draaiorgel in de openbare ruimte (lees: centrum) proberen te
behouden.
Ondergetekenden hebben contact gezocht met dhr. Alfons Gehlen en hem de vraag voorgelegd of met een
structurele jaarlijkse ondersteuning van € 2.500,00 zijn besluit zou worden teruggedraaid.
Hij heeft deze vraag positief beantwoord en juicht het initiatief toe.
Vandaar de vraag of bijv. binnen de budgetten van het programma Cultuur of binnen het budget “onvoorzien
structureel” dit bedrag zou kunnen worden vrijgemaakt ?
Mogelijk zijn er ook nog andere gemeentelijk budgetten (bijv. stadsmarketing/centrummanagement) hiervoor
inzetbaar.
Want dat hier ook sprake is voor het behouden van een stukje historisch cultuur erfgoed, staat naar de visie
van ondergetekenden buiten kijf.
Wij zien hopelijk een positief antwoord van uw college binnen korte termijn met belangstelling tegemoet.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet
Raadslid Helmondse Belangen
Berry Smits
Namens Helder Helmond,
Raadslid Michael Rieter
cc. Mevr. M. Drouen, centrummanagement
P.P. van Meerwijk Stadsmarketing
Griffier
Media
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Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Voorgeschiedenis
De heer Gehlen komt al veel jaren naar Helmond om met zijn draaiorgel muziek ten gehore te brengen in de
Veestraat. Onlangs heeft de heer Gehlen in de media kenbaar gemaakt met zijn activiteiten in de gemeente
Helmond te gaan stoppen, omdat hij de laatste tijd te kampen heeft met teruglopende inkomsten. Hierdoor
wegen de baten niet meer op tegen de kosten.
In uw brief stelt u dat velen het aanstaande vertrek van de heer Gehlen betreuren en vraagt u ons om hem
te ondersteunen met een structurele jaarlijkse subsidie van € 2.500,--. Hiermee blijft de orgelman in
Helmond actief en wordt een stukje cultuurhistorisch erfgoed en levendigheid voor de stad behouden. U
heeft met de heer Gehlen over uw initiatief gesproken en betrokkene is volgens u bereid bij gemeentelijke
subsidiëring terug te komen op zijn besluit. Gemakshalve beschouwen wij uw brief als aanvraag namens de
heer Gehlen.
Besluit
Wij hebben besloten de heer Gehlen niet te subsidiëren. Dat hebben wij gedaan omdat toekenning van het
verzoek op gespannen voet staat met de geldende subsidieregels en honorering zou leiden tot een
ongewenste precedentwerking. Voor een uitgebreide onderbouwing van onze beslissing verwijzen wij u naar
het volgende onderdeel “Hoe zijn wij tot onze beslissing gekomen ?”
Hoe zijn wij tot onze beslissing gekomen ?
Hoewel uw verzoek ons sympathiek voorkomt en wij de indruk hebben dat een deel van het winkelend
publiek e.a. positief staat tegenover draaiorgelmuziek in het centrum van onze gemeente, zijn wij niet bereid
om de heer Gehlen in de toekomst structureel te ondersteunen via subsidie. Onze beslissing is ingegeven
door de volgende argumenten.
Op de eerste plaats is de orgelman, de heer Gehlen, een commerciële ondernemer (eenmanszaak), die op
grond van economische motieven zijn afwegingen maakt. Het compenseren van teruglopende verdiensten
moet worden beschouwd als een (aanvullende) inkomensvoorziening en wordt ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) niet als subsidie aangemerkt.
Op de tweede plaats subsidiëren wij op grond van de Algemene Subsidie Verordening Helmond 2009 (ASV)
in beginsel geen natuurlijke personen zoals een eenmanszaak; alleen instellingen als bedoeld in artikel 1.1
onder f van de ASV komen in aanmerking voor subsidie. Onder een instelling wordt ingevolge voornoemd
artikel verstaan: “Een rechtspersoon of een door het college aanvaardbaar geachte organisatorische
eenheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk één of meer activiteiten te verrichten ten behoeve
van de ingezetenen van de gemeente Helmond”.
Op het beginsel dat geen natuurlijke personen worden gesubsidieerd bestaan enkele uitzonderingen. Deze
uitzonderingen zijn vastgelegd in zogeheten nadere regels. Voor activiteiten als hier aan de orde, is geen
nadere regeling in het leven geroepen. Wij achten een dergelijke regeling overigens ook niet wenselijk.
Op de derde plaats achten wij subsidiëring onwenselijk gezien het gegeven dat hiervan een ongewenste
precedentwerking uitgaat. Anders gesteld, het subsidiëren van de orgelman betekent dat ook andere,
commerciële straatmuzikanten en straatartiesten met een soortgelijk subsidieverzoek dienen te worden
gehonoreerd.
Alternatieven
Nu subsidie vanuit Helmond niet tot de mogelijkheden behoort, zou de heer Gehlen vanwege
inkomensderving in zijn eigen woonplaats (Heerlen) zo nodig een beroep kunnen doen op het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).
Het inhuren van de diensten van de heer Gehlen zou in theorie een mogelijkheid zijn. Echter, in dat geval
heeft de gemeente te maken met inkoop- en aanbestedingsregels en de zogeheten Europese
Dienstenrichtlijn. Los van de juridische haken en ogen, zijn wij van mening dat wij hiermee een verkeerd
signaal afgeven jegens andere straatmuzikanten in het licht van vrije marktwerking. Wij sluiten dan ook niet
uit dat er ook andere orgelmannen zijn die wel brood zien in Helmond en graag bereid zijn de heer Gehlen in
ons stadscentrum op te volgen.
Wij verzoeken u de heer Gehlen te informeren omtrent de inhoud van deze brief.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
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De secretaris.
A.A.M. Marneffe, RA
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