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Nummer B&W-advies:
BW-007796

ONDERWERP
Provinciaal Spoftgala in Weert

ADVIES
1. Instemmen met de organisatie van het sportgala / Limburgse sportprijs 2014 door de
provincie Limburg in Weert op maandagavond 15 december 2014.
2. Instemmen met een gemeentelijke financiële bijdrage van € 5.000,=.
3.De gemeentelijke financiële bijdrage ten laste brengen van het budget (stads-)promotie

TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel

n,v.t.
Algemeen:
De provincie Limburg heeft op 28 oktober 2014 ambtelijk gevraagd of de gemeente Weeft
kan instemmen met de organisatie van de uitreiking Limburgse sportprijs 2OL4in de stad
Weert. In vele opzichten een logische keuze die naadloos aansluit op de prestaties van

Weert in de laatste jaren:
1.
Uitverkiezing van Weert als sportstad 2012.
2.
Realisering van topsportklimaat & onderwijs bij het College.
3.
Het in de praktijk brengen van de combinatie van "Groen, bewegen en
gezondheid".
4.
De uitverkiezing als groenste stad in Nederland en Europa.
5.
De mondiale titel en profilering als Groenste regio van de wereld.
Het thematiseren "spott, topsport, uitnodigende groene buitenruimte en gezondheid" past,
als nooit tevoren, in de maatschappij van vandaag de dag en de Limburgse sportprijs
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2014. Weert mag dan ook als gidsgemeente gelden voorvelen in het realiseren van de
juiste condities voor sport en gezondheid.
Door de provincie Limburg wordt aan de organiserende stad een bijdrage gevraagd van
totaal € 5.000,=. De organisatie is voor rekening en uitvoering van de provincie Limburg,
Hierbij vindt inhoudelijke afstemming plaats met de gemeente Weeft.
Op communicatief vlak kan Weert haar profiel als een aantrekkelijke stad om te wonen en
te werken versterken. Een mensenstad voor jonge gezinnen waar sport en gezondheid
hoog in het vaandel staan.

¡URIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
n.v.t.
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beorotinqspost:
Grootboeknummer 002 1200 (categorie 6343015), (stads-)promotie
Beschikbaar bedrag:
Er resteert nog € 978,10

wijst er op dat er nog verschillende rekeningen worden verwacht
n.a.v. activiteiten in de laatste maanden van dit jaar.
De financieel adviseur

COM M U NICATIE/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
* Inwoners van Weeft
Nadere specificatie:

*
*

TILS-lijst

l.

Niet van toepassing

Persbericht
Nadere specificatie:

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
S.van Heel, sector bedrijfsvoering, afdeling financiën
L. Spreuwenberg, communicatie
Extern:

Dhr. P. Coenen van de Provincie Limburg
BIJLAGEN
Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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