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Portefeuillehouder :  H.A. Litjens 
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ONDERWERP 

 
Instemmen met het verstrekken van een eenmalige subsidie van € 15.000,- aan Stichting Volleybal 
Promotion Weert. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Stichting Volleybal Promotion Weert heeft zich gewend tot het gemeentebestuur met een verzoek 
om extra financiële ondersteuning. De Stichting verkeert in urgente financiële problemen: op korte 
termijn is er een liquiditeitsprobleem. Gevraagd wordt om een bijdrage van € 15.000,-.  
Op 21 augustus heeft een gesprek plaatsgevonden met voorzitter en penningmeester van het 
bestuur van Stichting Volleybal Promotion Weert, in aanwezigheid van de manager topsport van de 
Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond). In dit gesprek is aangetoond, dat de begroting voor komend 
seizoen sluitend is. De liquiditeit baart echter zorgen. Het bestuur heeft inspanningen gedaan om 
de kosten voor het komende seizoen te drukken en extra inkomsten te genereren. Ze zal 
beleidskaders en -afspraken op papier zetten, om zekerheden voor de toekomst te optimaliseren 
en deze naar gemeente en Nevobo en hoofdsponsor communiceren. De hoofdsponsor heeft het 
vertrouwen naar de toekomst uitgesproken, door een voorschot op het sponsorbedrag van volgend 
seizoen van € 15.000 ter beschikking te stellen. De gemeente is gevraagd eenmalig een extra 
subsidie toe te kennen van € 15.000.  
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
In november 2012 hebben de topsportorganisaties de gemeente verzocht om het topsportbeleid te 
evalueren, waarbij de hoogte van de subsidie een belangrijk aandachtspunt is. Deze evaluatie zal 
plaatsvinden binnen de uitvoering van de bestuursopdracht sport- en beweegbeleid 2.0 en is 
uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 gereed. Bij het formuleren van het Sport- en 
beweegbeleid 2.0 zal ook bezien worden of het huidig topsportsubsidie voor basketbal en volleybal 
voldoet, gezien de structurele promotionele en economische waarde van deze twee sporten voor 
Weert. Zo lang kan Stichting Volleybal Promotion Weert echter niet wachten. 
 
Wij vinden het belangrijk dat topvolleybal in Weert behouden blijft. Indien Stichting Volleybal 
Promotion Weert nu ophoudt te bestaan, is het vrijwel zeker, dat dit het definitieve einde is van 
topvolleybal in Weert. Wij noemen enkele argumenten om topvolleybal in Weert te behouden. 
 

 Topvolleybal is van promotionele en economische waarde voor de stad Weert. De 
volleybalsters hebben wezenlijk bijgedragen aan het imago "Sportgemeente van het Jaar". 
Landelijk hebben de volleybalsters de gemeente op de kaart gezet. Het damesvolleybal is 
de laatste jaren herhaaldelijk in de pers en op de nationale televisie te zien geweest. De 
Stichting Volleybal Promotion Weert realiseert met haar wedstrijden en activiteiten binding 
voor talloze zakenrelaties in Weert en in omgeving. Dit stimuleert ook het vestigingsklimaat 
voor bedrijven. 

 Door de aanwezigheid van topvolleybal in Weert is de focus van de Nederlandse 
Volleybalbond gericht op Weert met betrekking tot het realiseren van een Regionaal 
Talenten Centrum Volleybal in Weert. Het RTC Volleybal zorgt er mede voor, dat Het 
College de status van Topsport-Talentschool (voormalig LOOT-school) heeft, waardoor er 
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door Het College faciliteiten worden gerealiseerd voor talentvolle jeugd. Dit profileert ook 
de stad als woongemeente voor jonge gezinnen. 

 Topsport heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De dames van Stichting Volleybal 
Promotion Weert geven demonstraties en clinic’s op scholen, bij de Urban Sport Tour, 
tijdens de braderie en tijdens sportdagen. De dames versterken het technisch kader van de 
vereniging en jeugdtrainers worden opgeleid. 

 De volleybalsters hebben een bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid rondom 
de Serviliusflat. Een deel van de volleybalsters woont op de campus Servilius en doen 
activiteiten in die omgeving. Deze activiteiten hebben er mede toe bijgedragen, dat 
campus Servilius in 2011 de “Hein Roethofprijs” heeft gewonnen (zie bijlage 1). 

 Weert heeft in haar accommodatiebeleid rekening gehouden met topvolleybal. Sporthal Aan 
de Bron heeft een extra hoog plafond, een aangepaste vloer, tribune en mooie horeca. 
Deze investeringen renderen nu optimaal. 

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 
Gezien de acute liquiditeitsproblemen en de waarde van topvolleybal voor de stad Weert, stellen 
we voor een eenmalig extra subsidie aan Stichting Volleybal Promotion Weert te verstrekken voor 
het jaar 2013, dit bedrag vast te stellen op € 15.000 en dit bedrag onmiddellijk betaalbaar te 
stellen.   
 
 

FINANCIEN 
 
Deze subsidie van € 15.000 voor de Stichting Volleybal Promotion Weert kan ten laste worden 
gebracht van de post onvoorzien. € 6.891,-- kan ten laste worden gebracht van de post onvoorzien 
2013 incidenteel. Op dit budget resteert daarna geen budget meer. Het restant van € 8.109,-- kan 
ten laste worden gebracht van de post onvoorzien 2013 structureel. Op deze post resteert hierna 
nog een budget van € 24.845,--. 
  

COMMUNICATIE 
 
Stichting Volleybal Promotion Weert wordt mondeling en schriftelijk geïnformeerd. 
 

EVALUATIE 
 
In 2014 vindt de evaluatie van het topsportbeleid plaats in het kader van sport- en beweegbeleid 
2.0.   
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 

 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 
 

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

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  Het CDA vindt het belangrijk dat er top volleybal in Weert is maar wil meer 

inzicht in de reden voor de extra subsidie. Het is geen groot bedrag maar er 
moet ook rekening worden gehouden met andere verenigingen. Inzichtelijk moet 
verder worden of er een risico bestaat dat het probleem structureel wordt. De 
VVD vindt het ook belangrijk dat er top volleybal in Weert is maar geeft aan dat 
deze vraag om extra subsidie geen incident is. De VVD wil dat er een plan komt 
hoe met topsport in Weert wordt om gegaan. WL heeft een goed gevoel bij 
spreker en voorstel maar wil ook nog meer inzicht in de gegevens. De SP vindt 
dat breedte en topsport gelijk moeten worden behandeld en gaat niet akkoord 
met het voorstel. De PvdA is akkoord met het voorstel en vraagt zich af of dit 
niet bekostigd kan worden uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. 
D66 wil nu instemmen met het verstrekken van de subsidie maar daarbij wel de 
toezegging krijgen dat er een meerjarenplan komt. 
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VOORSTEL COLLEGE 

 
1. Aan de raad voorstellen om de door het college voor de bijlagen 2,3,4 en 5 opgelegde 
geheimhouding te bekrachtigen. 
2. Aan de raad voorstellen om te besluiten in 2013 een eenmalige extra  subsidie te verstrekken 
aan Stichting Volleybal Promotion Weert en dit bedrag vast te stellen op  € 15.000,- . 
  
 
 
 
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-000871 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Bekrachtigen van de door het college voor de bijlagen 2,3,4 en 5 opgelegde geheimhouding. 
2. Verstrekken van een eenmalig extra subsidie in 2013 aan Stichting Volleybal Promotion Weert 
en dit bedrag vast te stellen op € 15.000. 
  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


