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ONDERWERP 

 
Beschikbaar stellen van een aanvullend raadskrediet ad € 592.000,= ten behoeve van de 
uitvoering van het jubileumprogramma Weert 600 jaar stad. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Weert verwierf in 1414 marktrechten, een belangrijk moment in de stadsgeschiedenis. In 2014 is 
dit 600 jaar geleden. Een mooi moment om te markeren, te vieren en trots te zijn op onze stad.  
 
In het raadsvoorstel en bijbehorend besluit van juni 2012 heeft de raad kenbaar gemaakt dat het 
de bedoeling is dat we 600 jaar Weert vieren als een feest dat we MET en VOOR onze inwoners 
organiseren. Een feest voor burgers, bezoekers, verenigingen, organisaties, en bedrijven met 
vooral een extra economische impuls voor Weert en omgeving. Dit alles voortbordurend en met 
eenzelfde enthousiasme als tijdens Koninginnedag 2011. 
 
In de raadsvergadering van 27 juni 2012 is door uw raad en ter voorbereiding van het 
jubileumfeest een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld (RAD-000662) van € 85.000,=.  
In de raadsvergadering van 12 december 2012 (RAD-000753) heeft uw raad ingestemd met de 
garantiestelling van een krediet van € 73.000,-- voor twee initiatieven (Rogstaekersoperette en NK 
triatlon) in verband met jubileumjaar Weert 600 jaar stad. 
 
Voor de voorbereiding van het jubileumjaar, de sponsorwerving en het realiseren, communiceren 
en evalueren van het jubileumprogramma 2014, is de stichting Weert 600 jaar stad (W600) 
opgericht. De stichting W600 is voortvarend aan de slag gegaan met de totstandkoming van het 
jubileumprogramma 2014 en de sponsoraanpak. Via het college van burgemeester en wethouders 
vraagt de stichting W600 de middelen ter beschikking te stellen om het jubileumprogramma te 
kunnen uitvoeren. De stichting W600 maakt graag gebruik van de mogelijkheden om hun 
voorstellen aan de raad van Weert te presenteren. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
In het raadsvoorstel van 27 juni 2012 heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor variant 
nummer 4. Deze variant heeft de volgende uitgangspunten: 
1. Jubileumprogramma W600: 

o Een start- en slotactiviteit en meerdere grootschalige activiteiten. 
o Minimaal twee activiteiten hebben een landelijke uitstraling. 
o Minimaal vijf activiteiten hebben een (boven-) regionale uitstraling.  
o Eén uniek evenement wat eenmalig naar Weert wordt gehaald.  
o Activiteiten zijn verspreid over het hele jaar.  
o Voldoende ruimte om reguliere activiteiten te ondersteunen. 

2. Organisatie W600:  
o Vorming stichtingsbestuur W600.  
o Stichting benoemt projectleider en organiseert de ondersteuning. 
o Projectleiding en ondersteuning wordt ondergebracht bij Centrum Management Weert. 

3. Financiën W600: 
o Gemeente: € 750.000,= (ondersteuning activiteiten en organisatiekosten). 
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o Derden: een substantiële bijdrage van minimaal € 300.000,=. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Programma W600 op hoofdlijnen 
Het stichtingsbestuur W600 heeft gestuurd op een samenhangend jubileumprogramma dat aansluit 
bij de ambitie (variant 4) zoals hierboven verwoord. Het programma is op interactieve wijze tot 
stand gekomen samen met de werkorganisatie W600, coördinatoren en organiserende partijen 
zoals verenigingen en instellingen. Om het jubileumprogramma te kunnen samenstellen zijn de, 
vooraf geformuleerde, projectdoelstellingen als vertrekpunt gehanteerd: 
1. “Een feest van, voor en door de Weertenaren” 
2. “Verrijken van het reguliere jaarprogramma, toevoegen van nieuwe elementen” 
3. “Een gevarieerd en sterk programma dat een meerjarig nut afwerpt” 
4. “Economische impuls in 2014, die ook doorwerkt in de jaren na 2014” 
5. “Verbetering fysieke en sociale infrastructuur”  
 
De eerste drie doelstellingen richten zich vooral op participatie van de Weertenaar, het trotser 
maken van de eigen burgers en het aantrekken van extra bezoekers. De laatste twee 
doelstellingen richten zich meer op het vestigingsklimaat in algemene zin. Vanuit deze beide 
invalshoeken is het jubileumprogramma tot stand gekomen.  
 
De vorming van het jubileumprogramma W600 heeft plaatsgevonden na een gemeentebrede 
oproep voor projecten, evenementen en ideeën. Het programma is verdeeld over vijf thema’s: 
Historie en traditie - Sport en paardenstad - Opleiding, kennis en bedrijf – Kunst, cultuur, muziek 
en genieten - Groen, toerisme en recreatie. Ruim 200 ideeën en suggesties zijn ontvangen en 
verwerkt op basis van deze thema’s tot een wervend jubileumprogramma 2014. De 
programmavorming heeft op vrijwillige basis plaatsgevonden door de coördinatoren van de 
themagroepen. Met groot enthousiasme is aan het programma gewerkt. 
 
Naast het jubileumprogramma W600 kent het jaar 2014 een aantal bijzondere momenten. Hierbij 
o.a. te denken aan de opening van het nieuwe stadhuis of het mogelijk organiseren van de 
Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG) dagen in Weert. Ook kent Weert haar jaarlijkse 
evenementen zoals de stadskermis. Waar mogelijk zullen deze momenten en evenementen de 
sfeer van Weert 600 uitgedragen en daarmee bijdragen aan de profilering van onze stad. 
 
Om inzicht te krijgen in alle activiteiten en evenementen die in 2014 aan de orde zijn, is een 
totaalprogramma gemaakt (bijlage 1). Alle activiteiten zoals die nu bekend zijn, zijn ingedeeld in 
drie kolommen, te weten: 

o Bestaande activiteiten   (kermis, braderie, fokpaardendag etc.) 
o Jubileumprogramma W600  (projecten gecoördineerd door de stichting W600) 
o Autonome activiteiten   (opening stadhuis, open golftoernooi, tennistoernooi etc.)  

Door aan al deze activiteiten de sfeer van Weert 600 jaar stad te verbinden komt het gehele jaar 
2014 in het teken te staan van het feest.  
 
Bijdrage programma aan profiel en vestigingsklimaat. 
Met het jubileumprogramma W600 komen er extra activiteiten en evenementen tot stand.  

o Activiteiten die gericht zijn op burgers, bezoekers en bedrijven.  
o Activiteiten die eenmalig zijn en activiteiten met een langjarig effect.  

Zo krijgt Weert in 2014 met dit jubileumprogramma piekdagen om uit te pakken en haar 
kernkwaliteiten te tonen. De projecten profileren Weert als paardenstad, muziekstad, historische 
stad, Bourgondische stad, sportstad, woonstad, groene stad en bedrijvenstad. 
Het programma krijgt daarmee een meervoudig karakter met een multipliereffect richting nieuwe 
bezoekers en bedrijven. 
 
Het jubileumprogramma is niet “in beton” gegoten. Aanvullende activiteiten en kansen die zich in 
de loop van 2013 nog voordoen, kunnen in de verdere planvorming door de stichting W600 worden 
betrokken. De realisering van het programma zal afhankelijk zijn van de ter beschikking staande 
middelen. Het programma is ontworpen op variant 4 uit het raadsvoorstel van juni 2012 (RAD-
000662). 
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Organisatie project W600. 
Zoals uw raad als uitgangspunt heeft gesteld voor de organisatie van W600 is er een 
stichtingsbestuur W600 gevormd die een projectleider heeft benoemd en de ondersteuning heeft 
georganiseerd, alle ondergebracht bij Centrum Management Weert. Zoals bekend is de 
werkorganisatie van de stichting W600 aan de slag. Sonja Blok (Centrummanager) is aangesteld 
als projectleider en de ondersteunende werkorganisatie W600 werkt onder haar aansturing.  
 
De rolopvatting is om stichtingsbestuur en werkorganisatie niet als organisator van het programma 
op te laten treden maar zich te concentreren op de rol van regisseur en coördinator. Algemeen 
uitgangspunt is dat projecten en evenementen worden georganiseerd door afzonderlijke 
organisaties of stichtingen met een eigen rechtspersoonlijkheid. Waarmee ook de inzet van 
bijvoorbeeld vrijwilligers en de financiële organisatie van een evenement niet centraal wordt 
geregeld, maar dus belegd wordt bij de organisatoren. 
 
De uitvoering van de evenementen vraagt een duidelijke facilitering richting organiserende 
partijen. De stichting W600 heeft de eerste contouren van deze facilitering uitgewerkt in de 
volgende hoofdlijnen: 
o De gemeente Weert stelt eigen materialen ter beschikking (vlaggenmasten, hekwerken, borden 

etc.). Dit zonder eigen inzet van personeel. Inzet van transport en personeel wordt aan de 
organisatoren in rekening gebracht. 

o In de sponsorwerving zal voortdurend, naast reguliere sponsoring, worden gezocht naar 
marktpartijen die de organiserende partijen kunnen en willen faciliteren. Zo zijn er bedrijven 
die de mogelijkheid bieden aan organisatoren om materialen te betrekken tegen speciale 
(verlaagde) tarieven. Ook heeft de KMS zich bereid verklaard diensten te leveren aan 
organiserende partijen. 

 
De sponsoraanpak W600. 
Naast de gemeentelijke financiering is ook de financiering door derden van groot belang voor de 
uitvoering van een succesvol jubileumjaar. De sponsoraanpak van de stichting W600 is gebaseerd 
op een aantal peilers: 
 
1. Medefinanciering door fondsen en provincie. 

Het bestuur W600 heeft een scan uitgevoerd van te benutten fondsen. Mede op basis van de 
besluitvorming in de gemeenteraad worden de projecten die zich daar voor lenen voorgesteld 
voor cofinanciering. De aanvragen worden gedaan door de organisatoren en de stichting W600 
zal, waar nodig, daarin ondersteunend zijn. 
De provincie Limburg heeft te kennen gegeven, mede op basis van de ambitie van de 
gemeente Weert, te zullen bijdragen in de financiering van het jubileumprogramma. Op 5 juli 
2013 overleg plaatsvinden met de gouverneur en gedeputeerden over deze bijdrage. 
zal overleg plaatsvinden met de gouverneur en gedeputeerden over deze bijdrage. 
 

2. Sponsorplan W600. 
Het stichtingsbestuur W600 heeft een Comité van Aanbeveling (zie website W600 voor meer 
details) ingesteld om samen met de werkorganisatie W600 het sponsorplan vorm te geven en 
te ondersteunen. W600 en het Comité hebben hun eerste wervingsacties gestart met het 
benaderen van de potentieel grotere sponsoren. In de raadscyclus zal in de 
commissievergadering Algemene Zaken (10 juni 2013) de actuele stand van dat moment 
bekend worden gemaakt. Het Comité, al 3 keer bijeen geweest, zal op basis van het 
programma W600 verder invulling geven aan het sponsorplan. Daarnaast zal dan de crowd 
funding starten waarbij Midden en Kleinbedrijf en ook burgers de mogelijkheid hebben om het 
jubileumprogramma uitvoerbaar te maken. Ten behoeve van de sponsorwerving ontwikkelt 
W600 verschillende hulpmiddelen zoals een sponsorbrochure, een sponsorkaart met de te 
adopteren of te sponsoren activiteiten en een boekje waarin deze evenementen in beeld en 
tekst zijn uitgewerkt. Deze bijlagen worden ter illustratie ingebracht aan de gemeenteraad en 
zijn ondersteunend aan dit raadsvoorstel.  
 

3. Merchandising. 
Naast fondsenwerving, provinciale bijdrage en sponsoring zal merchandising een belangrijke rol 
vervullen voor het verkrijgen van aanvullende financiële middelen. Deze aanvullende middelen 
worden door de stichting W600 vooral ingezet voor een feestelijke aankleding van de stad. Het 
uitgeven van een herdenkingsmunt is een van de voorbeelden uit deze merchandising aanpak. 
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Uitvoeringskrediet Jubileumprogramma W600 
Het benodigd budget voor de uitvoering van het voorgestelde jubileumprogramma is 
€ 1.050.000,=. Vanuit derden wordt een bijdrage voorzien van tenminste € 300.000,=. Eerder zijn 
twee kredieten (voorbereiding W600 en garantiestelling) ter beschikking gesteld. Er resteert een te 
dekken bedrag ad. € 592.000,=. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te brengen van de 
Algemene Reserve. 
 
De goedgekeurde kredieten worden, op basis van een subsidiebeschikking, toegekend aan de 
stichting W600 en ter beschikking gesteld. De stichting W600 heeft de vrijheid om binnen deze 
financiële randvoorwaarde en programmatische kader de noodzakelijke onderliggende keuzes te 
maken. Na het jubileumjaar zal in 2015 afrekening plaatsvinden in combinatie met de evaluatie 
van het jubileumjaar. Niet benutte middelen vloeien terug naar de gemeente Weert. Dit zoals in de 
statuten van de stichting W600 is opgenomen. 
 
De organisatie van het jubileumjaar is de verantwoordelijkheid van de stichting W600. Indien meer 
dan de reguliere inzet van gemeentelijk personeel wordt verlangd zullen deze kosten door de 
gemeente Weert aan de stichting in rekening worden gebracht. 
 
De toekenningen van financiële middelen door de stichting W600 aan organisatoren van W600 
projecten zal op basis van subsidiebeschikkingen plaatsvinden. Indien minder financiële middelen 
door de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld, zal het bestuur W600 een afgewogen keuze 
maken in dit programma.  
De volgende criteria zijn daarbij relevant: 
o Mate van burger betrokkenheid en participatie (is het een activiteit van, voor en door de 

Weertenaar, wat is de mate van inzet van vrijwilligers?). 
o Mate van bereik (op wie richt de activiteit zich (jong, oud, lokaal, regionaal, liefhebbers in een 

nichemarkt, deelnemers aan het evenement etc.) en wat is het potentiële aantal bezoekers?). 
o Mate van duurzaamheid (wat is het verwachte meerjarig effect, is de activiteit versterkend 

voor het profiel en imago van Weert, zet de activiteit in op het vestigingsklimaat voor bedrijven 
en nieuwe inwoners?). 

 
Dekking 
De dekking voor het uitvoeringskrediet van € 592.000,- komt ten laste van de Algemene Reserve. 
 

COMMUNICATIE 
 
Uw raad is via de commissie AZ geïnformeerd over de voortgang van W600. De diverse 
organisaties die klaar staan om hun projecten operationeel uit te werken zijn ook geïnformeerd 
over het proces. Deze groep mensen is enthousiast en staat te popelen aan de slag te mogen gaan. 
En net als met Koninginnedag 2011 zijn er ook nu weer nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan 
die de schouders onder dit unieke project willen zetten.  
 
Het succes van het Jubileumjaar 2014 zit in belangrijke mate besloten in de uiteindelijke 
participatie van burgers, het aantrekken van bezoekers voor de vele activiteiten en projecten en 
het vervolgeffect (spin off) van het jubileumjaar. Goede marketing en communicatie zijn harde 
vereisten voor succes. Na goedkeuring van het uitvoeringskrediet zal de stichting W600 de 
marketing en communicatiestrategie operationaliseren. Ook daarvoor zijn al diverse, creatieve 
ideeën gelanceerd. Het team van professionals dat de stadspromotie campagne ‘Met ons. In Weert’ 
coördineert, zal hierin ondersteunen. 
 
In het vierde kwartaal 2013 zal de stichting W600 de voortgang van de uitvoering van het project 
Weert 600 jaar stad in een informatiebrief aan de gemeenteraad kenbaar maken. 
 

EVALUATIE 
 
Door uw raad is opdracht gegeven om het resultaat van de jubileumviering meetbaar te maken 
(mate van participatie, bezoekersaantallen, invloed op het vestigingsklimaat). 
De stichting W600 stelt een hiertoe een monitorplan op. Hiervoor heeft de stichting al contacten 
met hogescholen over de invulling hiervan. 
Begin 2015 zal de stichting W600 inhoudelijk, financieel en in uiteindelijke effecten verantwoording 
afleggen over het Jubileumjaar 2014.  
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ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
> 

VOORSTEL COLLEGE 
 
1. Kennis nemen van het jubileumprogramma en de sponsoraanpak Weert 600 jaar stad (W600) 
van de stichting W600. 
2. Instemmen met de aanvullende kredietstelling ad € 592.000,= voor het jubileumprogramma 
W600 (2e fase). 
3. Dit krediet door middel van een subsidie ter beschikking stelling aan de stichting W600. 
4. De stichting W600 de bevoegdheid geven om binnen deze kredietstelling en het programmatisch 
kader de noodzakelijke onderliggende keuzes te maken. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000817 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Kennis nemen van het jubileumprogramma en de sponsoraanpak Weert 600 jaar stad (W600) 
van de stichting W600. 
2. Instemmen met de aanvullende kredietstelling ad € 592.000,= voor het jubileumprogramma 
W600 (2e fase). 
3. Dit krediet door middel van een subsidie ter beschikking stelling aan de stichting W600. 
4. De stichting W600 de bevoegdheid geven om binnen deze kredietstelling en het programmatisch 
kader de noodzakelijke onderliggende keuzes te maken. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


