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ONDERWERP

Toekennen extra topsportsubsidie 2OL4 aan Stichting Volleybal Promotion Weert en aan
Stichting Basketball Stars Weert
ADVIES
Aan de raad voorstellen om te besluiten:
1. een extra topspoftsubsidie toe te kennen van en vast te stellen op

€ 11.000 voor het
jaar 2Ot4 aan Stichting Basketball Stars Weet;
2. een extra topsportsubsidie toe te kennen en vast te stellen op € 11.000 voor het jaar
2074 aan Stichting Volleybal Promotion Weert.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel :
Bij het vaststellen van de begroting 2014 tijdens de vergadering op 6 november 2013 is
het amendement VII.A.3 overgenomen om met de vaststelling van de begroting
goedkeuring te geven aan alle prioriteiten van de prioriteitenlijst2OT4, waarbij echter de
prioriteit 43 (verhoging subsidie topsport) met een afzonderlijk voorstel ter besluitvorming
aan de raad moet worden voorgelegd.
Alqemeen:
Koftheidshalve wordt verwezen naar het raadsvoorstel
Argumenten:
Beide topsportinstellingen hopen al enkele jaren op meer structurele subsidie van de
gemeente Weert. Dit vanwege teruglopende middelen vanuit het bedrijfsleven, maar ook
vanwege de promotionele en economische waarde die de topspoft heeft voor Weert.
Weert,
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Zie het raadsvoorstel

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
geen

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN

In de begroting is geen rekening gehouden met deze uitgaven. Het hiervoor genoemd
budget van prioriteit no. 43 ad. € 28.000,-- zal in 2OL4 niet worden gebruikt, omdat het
door de raad gevraagde raadsvoorstel pas in 2015 zal worden aangeboden. Dit budget valt
daarmee in 2Ol4 vrij en is in principe beschikbaar.
Beqrotinqspost:
922.tL.OO en 530.20.15
Beschikbaar bedrag:
Op dit moment is € 28.000 beschikbaar, zijnde het budget voor prioriteit no. 43

COM M U NICATI E/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
* Organisaties/Instellingen
Nadere specificatie: Betrokken instellingen worden middels beschikking geïnformeerd
:

l.

Niet van toepassing

.i.

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Cisca van der Kraan, beleidsontwikkelaar,
Jos Verheesen, financieel adviseur,

Liset Spreuwenberg, adviseur communicatie
Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur
Extern:
Voorzitters van beide topspoftinstellingen, aspirant bestuursleden Stichting Volleybal
Promotion Weert, Manager BSW
BIJLAGEN
Ooenbaar:

Niet van toepassing
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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ONDERWERP

extra topspoftsubsidie van € 11.000 voor Stichting BSW en € 11.000 voor Stichting Volleybal
Promotion Weert

AANLEIDING EN DOELSTELLING

In het vooruitzicht van het nieuwe
topsportbeleid is in november 2013 bij de behandeling van de begroting 2Ot4 voorgesteld het
bestaand budget te verdubbelen. Uw raad heeft besloten het definitieve standpunt daarover te
bepalen aan de hand van een afzonderlijk voorstel. Ons idee was dit op basis van het geëvalueerde
nieuwe topspoftbeleid te doen. De beleidsvoorbereiding omtrent het nieuwe beleid is echter
vertraagd. Verwacht wordt dat de desbetreffende nota in het voorjaar 2015 aan de raad kan
worden aangeboden.
Aan de raad is toegezegd nieuw topsportbeleid te formuleren.

Eén van de aanleidingen om nieuw topsportbeleid te formuleren is het feit, dat beide
topsportinstellingen, Stichting Volleybal Promotion Weert en Stichting Basketball Weert gevraagd
hebben de topsportsubsidie te verhogen. De financiële bijdragen aan beide topsportinstellingen zijn
aljaren gefixeerd op € 11.000. Dit topsportsubsidie wordt uitgekeerd vanwege de voorbeeldfunctie
voor de breedtesport. De beide stichtingen hebben verzocht het subsidie voor 2014 te
verdubbelen.

PROBLEEMSTELLING
Vorig jaar is een extra topsportsubsidie voor volleybal beschikbaar gesteld, omdat het voortbestaan
van het topsportvolleybal in Weeft in gevaar was. Het afgelopen jaar zijn er verschillende
gesprekken geweest met het bestuur en de Nevobo. De begroting is goedgekeurd door de Nevobo
en een licentie is verleend. Er wordt gewerkt aan een lange termijn visie.
Inmiddels staat er een gedegen organisatie met nieuwe, ervaren aspirant- bestuursleden. De
begroting is sluitend, maar er is nagenoeg geen bewegingsruimte.
De Stichting BSW is in gesprek met de hoofdsponsor over het aangegane contract. De Stichting
heeft aangegeven op dit moment een groot liquiditeitsprobleem te hebben. De Stichting zoekt nog
steeds naar mogelijkheden om extra geld te genereren en is al lange tijd met de gemeente in
gesprek hierover.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
Sportevenementen en topsport dragen bij aan het imago en de economie. Een sportieve uitstraling
is een belangrijk facet van het veelzijdige imago van een stad. Veel grote steden gebruiken
topsport als een van de pijlers onder hun citymarketingbeleid. Ook Weeft heeft zich geprofileerd
als "Sportgemeente van het Jaar 2012".
Het noemen van de stad Weert door de topsport draagt bij aan een positieve beeldvorming over de
stad Weert, zowel buiten Weert als bij de eigen burgers. Met name de topbasketballers en
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topvolleybalsters, jarenlang actief op het hoogste niveau van Nederland, hebben hier een bijdrage
aan geleverd.
De topsportinstellingen bieden ook een platform waar bedrijven elkaar op ontspannen manier
kunnen ontmoeten en zich aan elkaar kunnen presenteren, onder andere vóór en na de

wedstrijden. Topsport bevordert tevens de werkgelegenheid en het vrijwilligerswerk.
Voorgesteld wordt tegen deze achtergrond om in 2014 eenmalig een extra topsportsubsidie toe te
kennen van en vast te stellen op € 11.000,- aan beide topsportinstellingen en dit onmiddellijk
betaalbaar te stellen. Hierbij geldt de kanttekening dat hieraan geen rechten kunnen worden
ontleend voor het jaar 2015 (binnen het nieuwe topspoftbeleid wordt een voorstel voor
topsportsubsidie vanaf 2015 uitgewerkt).
COMMUNICATIE
Met beide topsportinstellingen zijn gesprekken gevoerd.
EVALUATIE

In het

1e

kwartaal van 2015 zal het geêivalueerde topsportbeleid aan de orde worden gesteld

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Aan de raad voorstellen om:
1. te besluiten een extra topsportsubsidie te verlenen van

€ 11.000 voor het jaar 2OI4 aan
Stichting Basketbal Stars Weert en dit direct vast te stellen;
2. te besluiten een extra topsportsubsidie te verlenen van € 11.000 voor het jaar 2014 aan
Stichting Volleybal Promotion Weert en dit direct vast te stellen.
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

14 oktober 2OI4;

besluit:
1. een extra topspoftsubsidie te verlenen van
Stars Weert en dit direct vast te stellen;
2. een extra topspoftsubsidie te verlenen van
Promotion Weeft en dit direct vast te stellen.

€ 11.000 voor het jaar 2O!4

aan Stichting Basketbal

€ 11.000 voor het jaar 2OI4

aan Stichting Volleybal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 26 november 2074.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften

A.A.M.M. Heijmans
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Onderwerp: prioriteiten met apañe besluitvorming door raad

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 6 november 2013;

gezien het voorstel van B&W om met de vaststelling van de begroting goedkeuring te geven aan alle
prioriteiten van de prioriteitenlijst 201 4;

overwegende dat

-

de raad nog onvoldoende informatie heeft over de prioriteiten 6 (Weerterbergen/Laurabossen/Kempenbroek), 16 (internationale school) en 43 (verhoging subsidie topsport) om hierover een
standpunt te kunnên bepalen;

besluit de begroting 2014 als volgt te wijzigen:

de prioriteiten 6, 16en 43 worden met afzonderlijke voorstellen ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd;

en gaat over tot de orde van de dag
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