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ONDERWERP
Limburgse Bestuurdersdag 2014 Weert
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Woensdag 19 november 2014 vindt de Limburgse Bestuurderdag (LBD) in Weert plaats. In verband
met Weert 600 jaar stad organiseert de gemeente Weert deze dag samen met de Vereniging van
Limburgse Gemeenten (VLG).
Voor deze dag worden alle burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers alsmede leden van gedeputeerde staten en provinciale staten van Limburg
uitgenodigd. Dit zijn zo’n 1.000 bestuurders, waarvan er naar verwachting 500 bestuurders aan
deze dag zullen deelnemen.
De ambtelijke voorbereidingen op deze dag zijn in volle gang. Alhoewel het streven is om de LBD
2014 financieel volledig kostendekkend te maken, blijft de kans bestaan dat dit uiteindelijk niet
helemaal lukt. Daarover gaat dit raadsvoorstel.
Opzet LBD
De organiserende gemeente en de VLG trekken bij de voorbereidingen samen op. De jaarvergadering is een verantwoording van de VLG. De invulling van de rest van het programma is aan de
organiserende gemeente. Hiervoor geldt al jarenlang een vaste opzet. Namelijk:
1. Inloop en ontvangst met koffie en gebak
2. Jaarvergadering VLG (2 uur)
3. Lunch
4. Excursies (keuze uit circa 10 mogelijkheden; duur circa 2 uur)
5. Afsluitende borrel
Het programma is van 10.00 tot 17.00 uur.
Ruimte voor korte intermezzo.
Sponsoren krijgen deze dag de mogelijkheid zich te presenteren.
Stand van zaken
Sedert medio mei 2014 is een interne werkgroep met de voorbereidingen op de LBD Weert gestart.
De volgende keuzes zijn gemaakt:
 Voorbereidingen in eigen beheer (niet uitbesteden)
 Ontvangst gasten in het Bedrijfsverzamelgebouw bij de Poort van Limburg (sfeer van
afbouw gebruiken als item inrichting; bijkomstig doel: externen oog laten vallen op dit
leegstaande gebouw)
 Jaarvergadering in zalencentrum Poort van Limburg
 Thema van de dag is “De veranderende overheid” (laten zien hoe Weert hierop
geanticipeerd heeft, hoe wij dit doen in Weert met elkaar en dat we niet zomaar diverse
belangrijke prijzen hebben binnengehaald)
 Slogan van de dag is “Ontmoet elkaar. Met Ons In Weert”
 Gebruik van W600 promo-materiaal
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Principe lunches zoveel mogelijk op de excursielocatie (gespreid dus en niet centraal)
Afsluitende borrel in het nieuwe stadhuis
uitgevoerd:
Voorinformeren van alle Limburgse bestuurders
Aanschrijven van potentiële sponsoren
Vastleggen van (hoofd)accommodaties
Globale invulling van het programma met gebruik making van o.a. elementen uit het Weert
600 jubileumjaar t.b.v. intermezzo
PROBLEEMSTELLING

Op basis van de LBD-Maastricht van vorig jaar worden de kosten van de LBD geraamd op
€ 60.000,Daar staat/stonden aan geraamde dekking tegenover:
 Bijdrage provincie Limburg
€ 10.000, Bijdrage VLG
. 11.000, Sponsoring
. 19.000, Eigen bijdrage gemeente
. 20.000,In de gemeentelijke begroting 2014 is in een eigen bijdrage niet voorzien.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Inzet is echter om alle kosten extern gefinancierd te krijgen zodat de gemeentelijke bijdrage nihil
is. Daartoe worden momenteel gesprekken gevoerd met de VLG en met de provincie om hun
financiële bijdrage verhoogd te krijgen. Daarnaast is het streven om met een strategisch en actief

sponsorbeleid de sponsorbijdrage aanzienlijk te verhogen. Naast de vaste LBD‐sponsoren worden
grote bedrijven en organisaties die aan de gemeente Weert diensten/producten leveren benaderd.
Gebruik makend van de ervaringen opgedaan bij het OLS 2013 in Stramproy en bij Weert 600 jaar
stad, wordt tevens actief ingezet op sponsoring in natura.

Alhoewel het streven is om de LBD 2014 financieel volledig kostendekkend te maken, blijft de kans
bestaan dat dit uiteindelijk niet lukt. In de gemeentelijke begroting is in een eventuele eigen bijdrage
niet voorzien. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een tegenvallend financieel resultaat, dan dient
het resterend tekort ten laste te worden gebracht van de post onvoorziene uitgaven.
De kosten voor het eventueel financieel tekort op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 zijn geraamd
€ 20.000, -- en kunnen voor een bedrag van € 5.601,- ten laste van onvoorziene uitgaven
incidenteel 2014 (hierna resteert € 00,--) en voor een bedrag van
€ 14.399,- ten laste van onvoorziene uitgaven structureel 2014 (hierna resteert € 8.051,-) worden
gebracht.
COMMUNICATIE
EVALUATIE
ADVIES RAADSCOMMISSIE
VOORSTEL COLLEGE
De raad voorstellen:
a. Kennis te nemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in
Weert
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b. Een eventueel financieel tekort te dekken uit de post onvoorziene uitgaven

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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2014;

besluit:
1. Kennis te nemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in Weert
2. Een eventueel financieel tekort ten laste brengen van de post onvoorziene uitgaven

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 september 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

