
 

v
o

o
rs

te
l 

g
e
m

e
e
n

te
- 

ra
a
d

  

 
 

 

Totaal aan pagina’s (inclusief raadsbesluit): 5 
Pagina 1 

 
 

Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 

Portefeuillehouder :  J.M. Cardinaal 

Behandelend ambtenaar : Huub Keijzers  Nummer raadsvoorstel: RAD-000753 

Doorkiesnummer : (0495) 575 309 Agendapunt: 22 
Keijzers, Huub ALG-R S1  
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ONDERWERP 

 
Instemmen met de garantiestelling van een krediet van € 73.000,-- voor twee initiatieven in 
verband met jubileumjaar Weert 600 jaar stad. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De gemeenteraad van Weert heeft in het kader van Weert 600 jaar stad op 27 juni 2012 een 
voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld voor de programmering van het jubileumjaar 2014.  
 
In de periode september – december 2012 zijn verenigingen en organisaties door de stichting 
Weert 600 jaar stad i.o. (W600 i.o.) gevraagd hun ideeën naar voren te brengen.  
Onderstaande werkwijze wordt door de stichting W600 i.o. gevolgd: 
1. Bespreking plan van aanpak in de commissie Economische Zaken   sept. 2012 
2. Opening website met ideeënbox        sept. 2012 
3. Werving leden stichting W600 i.o. en comité van aanbeveling   okt. 2012 
4. Oproep naar verenigingen en organisaties om initiatief te nemen   okt. 2012 
5. Organiseren ideeënmarkt         nov. 2012 

Doel is het uitwisselen en ook verbinden van ideeën en suggesties zodat in  
december 2012 een voorlopig jubileumprogramma kan worden ontworpen. 

6. Opstellen voorlopig programma jubileumjaar 2014     dec. 2012 
7. Opiniërende bespreking voorlopig programma 2014 in raadscyclus  jan. 2013 
8. Uitwerken van kansrijke activiteiten en evenementen in projectplannen  mei 2013 
9. Besluitvorming jubileumprogramma 2014 in de gemeenteraad    juni 2013 

 
Begin november 2012 stond de teller al op ca. 150 ideeën en suggesties.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De hierboven genoemde processtappen geven inzicht in de marsroute naar juni 2013.  
 
De stichting W600 i.o. heeft in november 2012 van twee organisaties twee project ideeën 
ontvangen waarin goedkeuring en een voortijdige garantiestelling wordt gevraagd. Voor de 
uitvoering van deze project ideeën is het noodzakelijk dat betreffende verenigingen nu al met 
voorbereidingen kunnen starten en ook verplichtingen aan kunnen gaan. Deze twee ingekomen 
voorstellen zijn: 
 De Rogstaekers operette. 

Voor de inhoudelijke opzet van dit evenement wordt verwezen naar bijlage 1. 
De stichting wordt goedkeuring gevraagd voor het uitwerken van dit idee. 
De stichting wordt een financiële borgstelling gevraagd ad. € 49.000,=. 
De stichting wordt een facilitaire inzet gevraagd in de vorm van te leveren diensten: 
• Personele inzet. 
• Het treffen van veiligheidsmaatregelen.  
De financiële waarde van deze inzet is nog niet te bepalen (PM). 
De planning van het evenement is momenteel voorzien in februari 2014. 
Om het project te kunnen organiseren is in december 2012 goedkeuring en garantiestelling 
vereist. 
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 De NK stadstriatlon Weert. 
Voor de inhoudelijke opzet van dit evenement wordt verwezen naar bijlage 2. 
De stichting wordt goedkeuring gevraagd voor het uitwerken van dit idee. 
De stichting wordt goedkeuring gevraagd voor een borgstelling ad. € 24.000,=. Dit om de 
stadstriatlon Weert op te schalen van regionaal naar een (inter)nationaal niveau. 
De planning van dit evenement is momenteel voorzien in mei 2014. 
Om deze ambitie te kunnen realiseren is begin 2013 goedkeuring en garantiestelling vereist. 

 
De stichting W600 i.o. kan in beginsel over drie geldstromen beschikken om de organisatie van 
evenementen Weert 600 jaar stad tot uitvoer te laten brengen.  
Deze drie stromen zijn: 
 Financiële en materiële inzet door de organiserende verenigingen of organisaties (de eerste 

geldstroom). Activiteit voor verenigingen en organisaties. 
 Financiële en materiële bijdragen van derden zoals bedrijven, instellingen en andere overheden 

(de tweede geldstroom). Activiteit voor stichting W600 i.o. / Comité van aanbeveling. 
 Financiële en materiële inzet door de gemeente Weert (de derde geldstroom). Activiteit 

gemeente en besluit door gemeenteraad in juni 2013. 
 
Om nu al evenementen in de besluitvorming “naar voren te trekken” is met de gegevens kaders 
voor de stichting W600 i.o. niet mogelijk: 
1. De stichting beschikt niet over uitvoeringsmiddelen. 
2. Er is bij de stichting i.o. nog geen inzicht in de beschikbaar komende geldstromen en het totaal 

van project ideeën.  
3. Er wordt aan de stichting een principe besluit gevraagd op onderdelen voordat een integrale 

afweging kan worden gemaakt over alle initiatieven. 
 
Er is dan ook sprake van een “spagaat”. Er zijn twee waardevolle project ideeën die in de ogen van 
de stichting W600 i.o. van toegevoegde waarde zijn in het op te stellen jubileumprogramma 2014. 
Hierbij wordt een garantiestelling gevraagd terwijl er nog geen zicht bestaat over de beschikbaar 
komende financiële middelen en er nog geen integrale afweging kan worden gemaakt tussen 
beschikbare middelen en project ideeën. 
 
De stichting W600 i.o. is aan de slag om een eerste inzicht te verschaffen in middelen voortkomend 
uit de tweede geldstroom. Dit op basis van twee project ideeën. Dit eerste inzicht (harde 
toezeggingen) zal uiterlijk op 12 december 2012 (raadsvergadering) door de stichting worden 
gegeven. 
 
Genoemde spagaat is de directe aanleiding voor de stichting W600 i.o. om deze problematiek ook 
voor aan het college en gemeenteraad voor te leggen. Dit om samen tot een mogelijke oplossing te 
komen. 
 
Opmerking. 
Niet uitgesloten moet worden dat na de sluiting van de termijnen nieuwe waardevolle initiatieven 
ontstaan. Initiatieven die alsdan alsnog aan het jubileumprogramma ware toe te voegen. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Er zijn twee concrete evenementen die van belang zijn voor het jubileumprogramma 2014. De 
gevraagde financiële garanties bedragen totaal € 73.000,=. Hiervoor zijn (nog) geen middelen 
voorhanden. Hoe deze garanties in het uiteindelijke totaalprogramma kunnen worden gedekt is nu 
niet te bepalen. Immers het programma moet nog grotendeels worden gevuld, de werving van 
sponsormiddelen is in november 2012 opgestart en de besluitvorming over de gemeentelijke 
kredietstelling voor projecten en evenementen is niet eerder voorzien dan in juni 2013.  
 
Aan de orde is of beide genoemde project ideeën door stichting W600 i.o. en gemeenteraad als 
wenselijk worden beoordeeld. De stichting W600 i.o. beoordeelt beide project ideeën als 
waardevol. Dit ongeacht de aard van de ideeën dat nog kunnen worden toegevoegd. De initiatief 
nemende organisaties worden in staat geacht deze ideeën succesvol tot uitvoering te brengen. 
Deze ideeën kunnen in deze fase ook een stimulans betekenen voor andere organisaties en 
verenigingen. De raad wordt gevraagd om beide project ideeën te ondersteunen. 
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Als tweede vraag is vervolgens de garantiestelling voor beide ideeën aan de orde.  
De stichting W600 i.o. kan alleen garanties verstrekken als er ook harde financiële toezeggingen 
tegenover staan. Het comité van aanbeveling is begonnen met de fondsenwerving voor het 
jubileumjaar 2014. Of de stichting in december 2012 over voldoende harde toezeggingen beschikt 
om deze garanties af te geven is nu niet duidelijk. 
De gemeenteraad van Weert kan een “voorschot” nemen op het te nemen raadsbesluit van juni 
2013 door het afgeven van een garantie onder voorwaarde dat het beoogde project ook tot stand 
komt. Een dergelijke garantstelling is de facto een kredietstelling en ook een hard gegeven voor de 
begroting 2014. 
 
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van 73.000 euro. Deze kredietstelling is 
vooruitlopend op de besluitvorming in juni 2013 en zal daarbij betrokken worden. Dekking kan 
plaatsvinden door aanwending van de Algemene Reserve. 
 

COMMUNICATIE 
 
Niet van toepassing 
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 

 Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De VVD is voorstander van een stadstriathlon, maar is van mening, dat dit 

evenement niet gekoppeld hoeft te worden aan Weert 600 jaar stad. De VVD is 
eveneens voorstander van de Rogstaekersoperette, maar ziet deze liever later in 
het jubileumjaar georganiseerd worden. Beide evenementen dienen te worden 
aan het criterium 'van, voor en door de Weertenaren'. Door nu al positief te 
beslissen over deze evenementen maken andere ideëen die later binnenkomen 
minder kans, omdat het beschikbare budget al deels is besteed. De VVD vindt 
dat er vrij entree moet zijn; als er toch entree wordt geheven, mag die geen 
drempel vormen voor de inwoners. De VVD verzoekt de agendapunten 15 en 16 
in omgekeerde volgorde op de raadsagenda te zetten.  
Weert Lokaal voelt zich voor het blok gezet. Bij het beschikbaar stellen van het 
voorbereidingskrediet in juni van dit jaar is duidelijk afgesproken dat er in de 
loop van 2013 een totaalprogramma aan de raad zou worden voorgelegd. Nu ligt 
er al een voorstel voor het honoreren van twee ideëen voor, die weliswaar goed 
zijn, maar waardoor andere initiatieven minder kans maken. Ook de financiering 
baart Weert Lokaal zorgen. Een garantiestelling moet immers ook uit de 
algemene reserve komen. Het probleem om een passend programma te maken 
voor het jubileumjaar wordt op deze manier bij de raad gelegd. De fractie 
beraadt zich op zijn standpunt. Weert Lokaal is er nog niet uit of er entree moet 
kunnen worden geheven, maar als er revenuen resteren, moeten die ten goede 
komen van de verenigingen. De gemeente moet op afstand staan, het initiatief 
ligt bij de Weerter verenigingen. Het is wel positief dat de initiatieven van 
onderop komen. Weert Lokaal en D66 verzoeken om informatie over de eerste 
twee geldstromen en toezeggingen van derden omtrent bijdragen. De kosten 
moeten niet geheel voor de gemeente komen. D66 is positief over de plannen, 
maar is van mening dat tijdig afspraken moeten worden vastgelegd met  de 



 

Pagina 4 
 
 

verenigingen over de garantiestelling, wat er terugkomt naar de gemeente en 
welke kosten er in 2014 voor de gemeente aan verbonden zijn (personele 
kosten, dranghekken, afzettingen e.d.). Er moet een totaalafweging in financieel 
opzicht gemaakt worden. Nu liggen er twee voorstellen voor, waarvan er één de 
gemeentelijke kosten noemt, maar het andere niet. Een totaalprogramma moet 
daar zicht op geven, evenals op de bevoegdheidsverdeling tussen raad en 
stichting en de keuzes voor bepaalde ideëen. De PvdA vindt dat de raad met de 
rug tegen de muur wordt gezet, hoe sympathiek de voorliggende ideëen ook 
mogen zijn. De raad zou pas medio 2013 een totaalprogramma voorgelegd 
krijgen, maar nu liggen al twee initiatieven voor. De PvdA is geen voorstander 
van variant 4. Er is nu al € 73.000,- mee gemoeid, waardoor het risico van 
precedentwerking richting andere verenigingen ontstaat. De voorgestelde 
dekking uit de algemene reserve is niet juist; de financiële positie van de 
gemeente is slecht. Het bevreemdt de PvdA dat deze initiatieven nu aan de raad 
worden voorgelegd ter besluitvorming, maar dat later het stichtingsbestuur over 
plannen beslist. De PvdA is niet akkoord met het voorstel. De SP vindt dat het 
jubileum Weert 600 jaar stad gevierd moet worden. Voorliggende ideëen zijn 
prima en hebben een goede onderbouwing. De fractie begrijpt de zorgen van de 
andere fracties, maar vindt dat de triathlon door moet gaan en is akkoord met 
het voorstel. Het CDA merkt ook op, dat andere verenigingen nog met plannen 
kunnen komen en vraagt zich af of deze initiatieven dan nog kans maken. De 
triathlon kan ook los van het jubileum worden georganiseerd en vraagt om een 
garantiestelling van de gemeente. Het initiatief van de Rogstaekers kost echt 
geld; met het uitgeven daarvan moeten we wachten tot begin 2013. De fractie 
verzoekt om vóór de raad van 12 december aanstaande inzicht te krijgen in de 
risico's voor de gemeente. Het inzetten van externe geldstromen is prima.  
 

 

 
VOORSTEL COLLEGE 

 
1. De beide initiatieven "De Rogstaekersoperette" en "NK stadstriatlon Weert" in het jubileumjaar 
2014 ondersteunen. 
2. Instemmen met gevraagde garantiestelling voor de Stichting Weert 600 jaar Stad i.o. en 
hiervoor een krediet ter beschikking te stellen ad € 73.000,=. 
3. Het krediet te dekken door aanwending van de Algemene Reserve. 
 
 
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-000753 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. De beide initiatieven "De Rogstaekersoperette" en "NK stadstriatlon Weert" in het jubileumjaar 
2014 ondersteunen. 
2. Instemmen met gevraagde garantiestelling voor de Stichting Weert 600 jaar Stad i.o. en 
hiervoor een krediet ter beschikking te stellen ad € 73.000,=. 
3. Het krediet te dekken door aanwending van de Algemene Reserve. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


