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Geachte leden van het college, 

 
 Het was me de afgelopen tijd opgevallen dat in verschillende steden gebruik wordt gemaakt van een 
zogeheten ‘’Nachtburgemeester’’. Ik ken de benaming wel, maar dan als bijnaam voor Jules Deelder, de 
eerste nachtburgemeester van Rotterdam. Maar het blijkt dat Nachtburgemeester ook als functie vanuit de 
gemeente kan worden ingevuld. Helder Helmond is van mening dat deze functie een meerwaarde kan zijn 
voor de stad Helmond. 
 
Nachtburgemeesters zijn in wezen de verbinding tussen beleidsmakers en het uitgaanspubliek. Hij of zij 
houdt in de gaten hoe het uitgaansleven zich in een bepaalde stad ontwikkelt en op welke manier 
verbeteringen kunnen worden toegevoegd. Deze persoon speelt vaak een toonaangevende rol in het 
nachtleven en kan daarmee ook als spil fungeren tussen de horeca en de gemeente. Daarnaast zou deze 
Nachtburgemeester gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan de gemeente kunnen geven. Een lokale 
verkiezing zou volgens Helder Helmond uitkomst kunnen bieden, wat ook de kloof tussen inwoners en 
politiek kan verkleinen.  
 
In veel andere steden wordt al aangetoond dat een Nachtburgemeester een meerwaarde kan hebben voor 
een gemeente. De functie is niet in beton gegoten, waarmee ik wil zeggen dat de functie zo ingevuld kan 
worden wat past bij de doelstellingen die de gemeente graag wil nastreven. Maar in eerste instantie zal de 
Nachtburgemeester op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en kansen die een bijdrage kunnen leveren 
om het Helmondse nachtleven meer te laten bruisen. Als Helder Helmond kunnen we dat alleen maar 
toejuichen!  
 
Helder Helmond is zeer benieuwd naar zowel de reactie van de raad als van het college.  
 
Met vriendelijk groet,  
Martijn Rieter  
Namens fractie Helder Helmond. 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 

Het college is van mening dat er voldoende kanalen zijn tussen de gemeente en de horeca in het centrum. 
Gemeente en horecavertegenwoordigers weten elkaar goed te vinden. Er is regelmatig formeel en informeel 
overleg met de Horecabelangenvereniging Centrum en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond. In 
dit overleg is ruimte om de meest uiteenlopende horeca-gerelateerde zaken te bespreken. De voorzitter van 
de Horecabelangenvereniging Centrum vervult in de praktijk een groot deel van de rol die hierboven wordt 
genoemd als rol van een nachtburgemeester. Om die reden zien wij geen meerwaarde in een 
nachtburgemeester zoals door de fractie van Helder Helmond is voorgesteld. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                                       H.J. de Ruiter 
burgemeester                                                                                   secretaris 


