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Onderwerp

Subsidie Stichting TOP BSW/Business

Voorstel

Een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting TOP BsffBusiness voor het jaar
2016 conform bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel

Beoogd effect/doel
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel

Argumenten
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel

Kanttekeningen
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

Uitvoering/evaluatie
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel

Comm unicatie/ partici patie
Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel
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Overleg gevoerd met

Intern:

P. Vos, Financieel consulent afdeling OCSW

Extern:

M. De Jager, voorzitter Stichting TOP BSW / Business

Bijlagen

- Kopie amendement d.d. 27 januari 2016.
- Concept-beschikking.
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Onderwerp

Subsidie Stichting TOP BSWBusiness

Voorstel
Een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting TOP BsflBusiness voor het jaar
20 1 6 conform bijgevoegde concept-besch i kki ng.

Inleiding
Tot en met het jaar 2015 ontving Stichting BSW jaarlijks een subsidie voor het spelen van
basketbal in de eredivisie (heren). Op 26 januari 2016 is Stichting BSW failliet verklaard.
Op dat moment zat de'Nota Topsportbeleid 2076-2020' is procedure voor besluitvorming
door uw raad. Besluitvorming stond op de agenda van de raadsvergadering van27 januari.
In de 'Nota Topsportbeleid 2016-2020' was voorgesteld met ingang van het jaar 2016
jaarlijks een subsidie van € 22.OOO,- te verlenen aan Stichting BSW voor het spelen van
basketbal in de eredivisie (heren).
Op grond van het faillissement op 26 januari 2016 heeft uw raad de nota op 27 januari 2016
op dit onderdeel gewijzigd.
Omdat er op 27 januari onvoldoende duidelijkheid was over de voortgang van de activiteiten
is de oorspronkelijke nota op 27 januari door uw raad via een amendement gewijzigd:
- de in de nota opgenomen 'Subsidie Stichting BSW' van € 22.000,- is gewijzigd in een

'Reservering subsidie topbasketbal' van € 22.OOO,-.
- tekstueel is opgenomen dat er een apart voorstel aan uw raad wordt voorgelegd als er

duidelijkheid is over de voortgang.
Het amendement is als bijlage bijgevoegd.

Het faillissement heeft uiteindelijk niet geleid tot het stoppen van de activiteit topbasketbal.
De activiteit is na het faillissement voortgezet binnen de Stichting TOP BSWBusiness.
Dit is geen nieuwe stichting. De stichting is in 2009 opgericht. De verwerving van inkomsten
voor zowel de exploitatie van de businessclub (ondergebracht in B.V. Businessclub) als het
spelen van eredivisie basketbal (toen nog ondergebracht in Sticht¡ng BSW) zijn toen
ondergebracht in deze stichting. Deze laatste activiteit is nu dus binnen de activiteiten van
Stichting TOP BSW Business gebracht.

Beoogd effect/doel
Door dit voorstel kan Stichting Top BSW / Business de activiteit van het spelen van
eredivisie basketbal voor heren voortzetten.
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Argumenten
Een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting TOP Bsw/Busrness voor het jaar
20 16 conform bijgevoegde concept-beschikking.

Vanuit het topsportbeleid wordt voortzetting van de activiteit eredivisie-basketbal
nagestreefd. Binnen deze tak van sport is in Weert de hele keten breedtesport-talent-
ontwikkeling-topsport vertegenwoordigd. In de nota is geconstateerd dat de samenhang
tussen deze elementen kan worden verbeterd. Ook is de moeilijke financiële situatie van de
topsportbeoefening als knelpunt benoemd. De basketbalorganisaties zullen daarom worden
gestimuleerd om te komen tot een integrale planontwikkeling. Doel hiervan is verbetering
te realiseren op genoemde punten, zodat het basketbal binnen enkele jaren weer een sterke
pijler is in het Weerter (top)sportlandschap waarmee Weert zich in positieve zin kan
profileren. Om bovenstaande redenen is ook besloten om de subsidie voor het topvolleybal
in het seizoen 2015-2016 voort te zetten, ondanks een formeel te lage speelklasse.
Een gemeentelijke subsidie is op dit moment essentieel voor Stichting TOP BSW/Business
om de aetiviteiten te kunnen voortzetten.

Stichting TOP Bsw/Business heeft een begroting ingediend voor het jaar 2016. De totale
inkomsten zijn begroot op € 144.000,00 inclusief de gemeentelijke subsidie van
€ 22.000,00. De totale uitgaven zijn begroot op € 138.640,-. De begroting biedt geen
knelpunten. De sponsorinkomsten zijn veilig begroot. Per 1 april was ruim 95olo van de
begrote inkomsten daadwerkelijk gerealiseerd (vastgelegd in sponsorcontracten).
De omvang van de begroting daalt al jaren en ook in 2016 is er weer sprake van een verdere
daling. BSW heeft wel de uitgaven steeds weten aan te passen aan de inkomsten en doet
dit dus weer in 2016. Over het faillissement heeft de voorzitter van Stichting TOP BSW /
Business verklaard dat een naheffing van de belastingdienst de oorzaak is. Deze had
betrekking op de afdracht van loonbelasting in de periode 2OO8-20L2. Stichting BSW was
van mening te goeder trouw te hebben gehandeld bij de afdracht. Desondanks heeft zij de
opt¡e te komen tot een betalingsregeling bij de belastingdienst ingebracht als oplossing. De
belastingdienst heeft er uiteindelijk niet voor gekozen de zaak op deze wijze af te handelen.

Stichting TOP BSWBusiness wil graag onder de aandacht brengen dat het faillissement van
Stichting BSW in januari 2016 het enige faillissement is in een geschiedenis van meer dan
30 jaar eredivisie basketbal in Weert. De stichting heeft het gevoel dat in de publieke opinie
het faillissement in een extra negatief daglicht wordt geplaats wegens een aantal
faillissementen in het topvolleybal in een korte tijd. Dit vindt zij jammer.

Kanttekeningen
BSW neemt de laatste plaats in de ranglijst van de eredivisie in. De kans op degradatie is
daarom aanwezig. Indien de rechthebbende teams uit de onderliggende klasse echter niet
wensen te promoveren, dan mag BSW blijven spelen in de eredivisie. Dit is al een tijd niet
aan de orde geweest en BSW verwacht ook dat dit komend seizoen wel gebeurt. Dit heeft
te maken met de kosten die samenhangen met het spelen in de eredivisie. Het is momenteel
voor bijna alle clubs moeilijk om hiervoor in Nederland voldoende sponsorgelden te
verwerven. BSW heeft aangegeven voor het aankomende seizoen 2OL6-20L7 ook zelf niet
te opteren voor degradatie.

Financiële gevolgen
De kosten kunnen ten laste worden gebracht van het beschikbare budget voor
topsportsubsidie in 2016.
Financieel risico voor de gemeente betreffende de door Stichting TOP BSW/Business te
betalen kosten voor huur van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt uitgesloten. Dit
gebeurt door deze kosten te verrekenen met de subsidie.
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Bevoorschotting van de subsidie is vastgelegd in bijgevoegde concept-beschikking en is als
volgt:
- In mei 2016, ná besluitvorming door uw raad: een voorschotbetaling van 50o/o van de

subsidie, verminderd met de kosten van zaalhuur over de eerste helft van het jaar
2016.

- In september 2Ot6: een betaling van 50o/o van de subsidie verminderd met de kosten
van zaalhuur over de tweede helft van het jaar. Hierbij is een extra marge in acht
genomen voor het geval BSW de zaalhuur in deze periode wenst uit te breiden.

Uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming door uw raad verzenden wij de beschikking aan BSW en verzorgt de
voorschotbetalingen.
Aan de subsidie voor 2016 hebben wij geen specifieke verplichtingen, zoals inzet voor de
breedtesport, gekoppeld. Dit wordt wel meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe
subsidiebeleid dat in 2O17 van kracht wordt.

Communicatie/ participatie
Stichting TOP BSW / Business wordt door middel van de beschikking op de hoogte
gebracht van uw besluit.

Advies raadscommissie

Bijlagen
- Kopie amendement d.d. 27 januari 2016.
- Concept-beschikking.

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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N u m mer raadsvoorstel: RAD-00 126 1

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van L9-O4-2O16;

besluit:

Een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting TOP BSWBusiness voor het jaar
20 1 6 conform bijgevoegde concept-beschikking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-05-2016

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



@PvöA SPWeert

Amendement

Onderwerp: nota topsportbeleid

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.27 januari 2016,

¡ het onderhavige voorstel vooziet in subsidíe verleníng aan Stichting BSW voor het
jaar2016;

. oP 26 januari 2016 de Stichting BSW door de rechtbank failliet is verklaard;

. oP dit moment het niet wenselijk is een besluit te nemen over subsidieverlening voor
top basketbal,

Overwegende dat:

Wijzigt het voorstel als volgt:

1- Schraptpunt3.

2. Wijzigt de nota zoals aangegeven in de bij dit amendement behorende bijlage

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA,

M. Zaâboul W. van Eijk .6o"bd( , /dJ



Voorstel tekstwijzig ingen'Nota Topsportbele id 2OL6-2O2O'

Paragraaf 9.2.1.

Blz. 35:

Bij de tekst bij het eerste gedachtestreepje helemaal bovenaan de bladzijde de volgende tekst
aan het einde toevoegen:
'Op 26 januari 2016 dient er een faillissement van stichting BSW voor de rechtbank. Er is bij
besluitvorming over deze nota onvoldoende duidelijkheid over de voortgang van de activiteiten.
Ðaarom wordt zo spoedig mogelijk een apart voorstel aan de raad voorgelegd.'

Bij punt b: de eerste regel van de laatste alinea wijzigingen:

Huidige tekst:
'ln dit licht stellen wij voor de subsidie voor het basketbal te verhogen naar € 22.OOO,- per jaar.'

Gewijzigde tekst
'ln dit licht stellen wij voor om voor de subsídie voor het basketbal binnen het beschikbare
budget met ingang van 2076 vooralsnog een reselering te doen van € 22.0OO,- per jaar'

- B¡j punt c: de laatste 2 zinnen wijzigen;

Huidige tekst:
'Voor het basketbal voor de subsidie voor het jaar 2OL7. Voor het jaar 2016 kunnen in overleg
met BSW de inhoudelijke vooruvaarden apart worden ingevuld.'

Gewijzígde tekst:
'Voor het basketbal wordt dit meegenomen in het apafte voorstel dat nog aan de raad wordt
voorgelegd.'

Paragraaf 9.3.1.

Blz.4].:

- Bij de eerste tabel met als titel 'lnzet budget 20L6' de tekst bij punt 2 wijzigen:

Huidige tekst:
'Subsidie Stichting BSW'

Gewijzigde tekst
Rese rueri ng su bsi d i e topb asketba I'

Bij de tweede tabel met als titel 'lnzet budget 2OL7 tlm 2020' de tekst bij punt 1 wijzigen

Huidige tekst:
'Subsidie Stichting BSW'

Gewijzigde tekst:
Rese rve ri ng su bsid i e topb asketba l'
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Stichting Top BSW
Het bestuur
Odamolenstraat 15
6002 BR WEERT

Weert,

Onderwerp
Ons kenmerk

: beschikking subsidieverlening 2016
: Z/16/OL9397

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. H¡ermee vraagt u ons om
een subsidie voor het spelen van basketbal in de eredivisie (heren) voor het jaar 2016. In
deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal € 22.000,00
Voor de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Ons besluit in de
raadsvergadering van 25 mei 2016 is de grondslag voor deze subsidie.

Voorschot/Verrekening
De subsidiebetaling vindt plaats in twee voorschotbetalingen van elk€ 11.000,-. De eerste
voorschotbetaling vindt plaats eind mei 2016 en de tweede voorschotbetaling rond
1 september 2076. De kosten van gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
worden hierbij direct verrekend. Op grond hiervan is de hoogte van de eerste
voorschotbetaling eind mei 2016 €7.023,80. Dit maken wij over op uw bank-
rekeningnummer NL 82 ABNA 059882198.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische
verhouding met derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel
van de rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht.
- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening

verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april2017 de aanvraag voor de vaststelling 2016 in

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan de gemeenteraad. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Torgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cathy Timmermans. Zij is
hereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Timmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten

Hoogachtend,

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans

Bijlage(n) berekening
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Toelichting verrekening zaalhuur bij voorschotbetalingen subsidie 2016

De kosten van het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties door Stichting TOP
BSWBusiness in 2016 worden verrekend met de aan Stichting TOP BSW / Business verleende
subsidie voor het jaar 2016.

Betaling van de subsidie vindt plaats door middel van 2 voorschotbetalingen van elk€ 11.000,-.
- De eerste voorschotbetaling vindt plaats eind mei 2016. Hierbij worden de kosten van het

gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in de periode 1 januari 2016 tot en met 22
juli 2016 verrekend.

- De tweede voorschotbetaling vindt plaats rond 1 september. Hierbij worden de kosten van het
gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in de periode van 23 juli 2016 t/m 31
december 20 16 verrekend.

Het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode 1 januari 2OL6 t/m 22 juli
2016 is vastgelegd in de 3 contracten voor het seizoen 2015-2016 met contractnummers 56097,
56107 en 56141. Deze zijn in 2015 aan u toegestuurd. Onderstaand de kosten per contract en de
verdeling van deze kosten over de jaren 2015 en 2016. Hierin zijn de mutaties die u gedurende het
seizoen heeft gedaan verwerkt tot 1 april 2016:

Kosten per contract
Contract 56097 € 132,00
Contract 56107 € 5.73t,9L
Contract 56141 € L.346,29
Totaal bedraq c7.2LO,20

De splitsing van het totale bedrag van €7.210,20 over de jaren 2015 en 2016 is als volgt:

2015 € 3.234,OO Factuurnummers
- 20L540440 (€ 1.750,00)
- 201540540 (€ 949,00)
- 20t540637 rc 535.00)

2016 € 3.976,20 Factuurnummers
- 201640063 (€ 1.770,90)
- Noq te factureren (€ 2.205.30)x

*per 15-4-2016

Het bedrag van € 3.976,20 wordt in verrekend met de eerste voorschotbetaling van € 11.000,-.
De kosten van het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in de periode 23 juli 2016
t/m 37 december 2016 worden verrekend met de tweede voorschotbetaling.


