I

oú
o¡l
>tr
tto
r!

vyEERT

GEMEENTE

tE

Sector

Inwoners

Afdeling

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Openbaar:

n
Kabinet: !

Niet openbaar:

Zaaknummer(s)
lngekomen stuk(ken)
Behandelend medewerk(st)er
Portefeu

i I

Lisette

Sickmann Tel.: (0495) 57

54 64
Nummer B&W-advies:
BW-007594

G.l.W. Gabriëls

lehouder(s)

Ø

ONDERWERP
combi natiefunctionar¡s RTC basketbal

ADVIES
Besluiten om:
1. akkoord te gaan met de verslagen van de combinatiefunctionaris van het RTC basketbal
en de subsidie 2013 vast te stellen op € 20.000 en de subsidie20t4 op € 10.000;
2. de restant-subsidie van € 10.000 over te maken naar Stichting Basketball Promotie
Limburg (BPL)

TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:

Op 28 juni 2011 besluit de gemeente Weert om haar medewerking te verlenen aan de
start van een Regionaal Talenten Centrum basketbal. Stichting Basketbal Promotie
Limburg wil samen met de Nederlandse Basketbal Bond, Mediweert, Het College, Wonen
Limburg en de gemeente Weeft vooral regionale jeugd de kans geven intensief te

basketballen en hiermee hun talent te ontwikkelen. In het convenant staat opgenomen,
dat de gemeente onder voorwaarden een extra combinatiefunctionaris ter beschikking zal
stellen (naast de 0,5 fte voor breedtesport), indien er extra geld door het Rijk beschikbaar
werd gesteld. Hiervoor is een separate overeenkomst aangegaan. Hiernaast stelt de
gemeente spoftaccommodatie ter beschikking tegen de daarvoor vastgestelde tarieven.
Nadat het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld voor Weeft voor
combinatiefunctionarissen is op 17 december 2013 besloten een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan m.b.t. een combinatiefunctionaris voor het RTC
(1 fte) voor de periode l januari 2013 tot en met 30 juni 2014. Aan stichting BPL wordt
een subsidie toegekend van € 20.000 voor 2013 en € 10.000 voor 20t4. Dit is 40 o/o vârì
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de salariskosten van 1 fte (uitgaande van € 50.000 salariskosten). Stichting BPL zorgt zelf
voor financiering van 60 9o van de salariskosten én de overige kosten (voor o.a.
activiteiten). De samenwerkingsovereenkomst is per 30 junijl. afgelopen in afwachting
van het beleid omtrent regionale talentencentra en het beleid omtrent
combinatiefunctionarissen. Dit is vanaf aanvang bekend bij BPL.
Aloemeen:
Alle verslagen (financieel verslag 2013, inhoudelijkverslag 2013 en 2014) zijn ingediend
De stichting Basketbal Promotie Limburg ontvangt inkomsten náást die van de gemeente

voor combinatiefunctionarissen van veel andere partners: onder meer van deelnemers,
Provincie Limburg, sponsoring, spoftkampen, Het College, Mediweert en door het geven
van clinics.
Argumenten:
Uit de ingediende verslagen en gesprekken blijkt, dat Stichting BPL haar taken conform
afspraken heeft uitgevoerd.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingspost
480 0503
Beschikbaar bedrag:

c 200.347
COM M U NICATIE/

PARTICIPATI

E

Voor wie is dit advies van belang?:
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Nadere specificatie: Stichting Basketball Promotie Limburg wordt per brief geinformeerd
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Stichting Basketball Promotie Limburg
t.a.v. dhr. Ackermans
postbus 10455
6000 GL WEERT

Weert, 11 september 2074

Onderwerp :

Vaststelling subsidie combinatiefunctionaris RTC Basketbal

Beste meneer Ackermans,
Op 6 januari 2074 is u de beschikking met voorwaarden toegestuurd omtrent de
combinatiefunctionaris RTC. In het voorjaar is door u het financieel en inhoudelijk verslag
over het kalenderjaar 2OL3 ingediend. Onlangs is het inhoudelijk eindverslag ingediend

over de periode tot en met juni 2Ot4. In deze brief lichten wij ons besluit toe omtrent de
su

bsidievaststell ing.

B & W besluit
Op dinsdag 9 september is door ons College besloten akkoord te gaan met de ingediende
verslagen en is de totale subsidie op € 30.000 vastgesteld. C 20.000 is reeds aan u

overgemaakt,
RABO

€ 10.000 zal op het volgend rekeningnummer worden overgemaakt:

NL36

018526t84L.

Onderbouwing

Op 28 juni 2011 besluit de gemeente Weert om haar medewerking te verlenen aan de
start van een Regionaal Talenten Centrum basketbal. Stichting Basketbal Promotie
Limburg wil samen met de Nederlandse Basketbal Bond, Mediweert, Het College, Wonen
Limburg en de gemeente Weeft vooral regionale jeugd de kans geven intensief te
basketballen en hiermee hun talent te ontwikkelen.

Nadat het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld voor Weert voor
combinatiefunctionarissen is op 17 december 2073 besloten een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan m.b.t. een combinatiefunctionaris voor het RTC
(1 fte) voor de periode l januari 2013 tot en met 30 juni 2014. Aan stichting BPL wordt
een subsidie toegekend van € 20.000 voor 2013 en € 10.000 voor 20t4. Dit is 40 o/o Vârì
de salariskosten van 1 fte (uitgaande van € 50.000 salariskosten). Stichting BPL zorgt zelf
voor financiering van 60 o/o van de salariskosten én de overige kosten (voor o.a.
activiteiten). De samenwerkingsovereenkomst is per 30 junijl. afgelopen in afwachting
van het beleid omtrent regionale talentencentra en het beleid omtrent
combinatiefunctionarissen. Dit is vanaf aanvang bij u bekend.
Alle verslagen (financieel verslag 2013, inhoudelijk verslag 2013 en 2074) zijn ingediend.
Uit de ingediende verslagen en gesprekken blijkt, dat Stichting BPL haar taken conform
afspraken heeft uitgevoerd.
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Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief / uiterlijk voor 23 oktober 2014. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet
meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekenrng;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Met vriendelijke groet,
burge
en wethouders,

M.H.F. Knaapen
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