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Onderwerp
Jaarlijkse subsidie 2016 basketbalvereniging BAL

Voorstel
Aan de raad voorstellen om in te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse subsidie

voor sportverenigingen voor het jaar 2016 aan basketbalvereniging BAL en de uitvoering
hiervan te mandateren aan het college van B&W.

Inleiding
Zie bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel
Zie bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Argumenten
Zie bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Zie bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Uitvoering/evaluatie
Weert,
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Zie bijgevoegd concept-raadsvoorstel.
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Zie bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Overleg gevoerd met
Intern:

-

P. Vos, Financieel consulent afdeling OCSW

Extern:

-

Niet van toepassing.

Bijlagen
Niet van toepassing.
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Onderwerp
Jaarlijkse subsidie 2016 basketbalvereniging BAL

Voorstel
In te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen voor
het jaar 2016 aan basketbalvereniging BAL en de uitvoering hiervan te mandateren aan
het college van B&W.

Inleiding
Stichting Basketbal Promotie Limburg (BPL) verzorgt sinds 2009 een talentenopleiding in
Weert. Sinds 2011 heeft deze opleiding de status van RegionaalTalenten Centrum. Voor de
beoefening van wedstrijden door deelnemers aan de opleiding werkte BPL aanvankelijk
samen met basketbalvereniging BSW (BSW). In het seizoen 2OL2-20L3 ontstond er onvrede
in deze samenwerking en werd deze beëindigd. Het bestuurvan BPL zagzich genoodzaakt
om een nieuwe vereniging op te richten: BasketbalAcademie Limburg (BAL). Anders zouden
de deelnemers aan het RTC geen wedstrijden kunnen spelen. In de Deelsubsidieverordening
Sport is vastgelegd dat nieuwe verenigingen niet in aanmerking komen voor subsidie, als er
binnen de gemeente al een of meerdere verenigingen zijn die dezelfde tak van sport
aanbieden. Op grond hiervan was subsidie voor de nieuwe vereniging BAL niet mogelijk.
Ons college heeft in 2014 beoordeeld dat er sprake was van een bijzondere situatie en op
grond van de hardheidsclausule voor het jaar 2OL4 subsidie verleend aan BAL. Vervolgens
heeft ons college aan uw raad voorgesteld de Deelsubsidieverordening Sport 2013 aan te
passen zodat vanaf 2015 subsidieverlening aan BAL op grond van de verordening toch
mogelijk zou worden (raadsvoorstel 22 december 2014, nr. 1043). Uw raad heeft niet
ingestemd met de wijziging, maar ons college gemandateerd om voor het jaar 2015 subsidie
te verlenen aan BAL door het nogmaals toepassen van de hardheidsclausule. Motivatie voor
uw besluit was dat het structureel mogelijk maken van subsidie aan BAL een hernieuwde
samenwerking tussen BPL en BSW in de weg zou staan.
In de seizoenen 2013-2014 en 2OL4 -20t5 hebben beide verenigingen naast elkaar bestaan.
Partijen zijn met elkaar in gesprek gebleven, maar een hernieuwde samenwerking op de
wijze zoals deze was tot 2012 bleek niet haalbaar. Uiteindelijk hebben veel leden gekozen
voor de nieuwe vereniging BAL. In mei 2015 heeft BSW daarom besloten te stoppen met
breedtesport en deze activiteit volledig over te dragen aan BAL. BSW bestaat nu alleen uit
het heren eredivisieteam (landelijk) en het onderliggende eredivisie talententeam (landelijk)
voor spelers tot en met24 jaar. Deze activiteiten worden gesteund via het topsportbeleid.
Alle partijen geven aan tevreden te zijn met de huidige situatie. Doel is dat de activiteiten
van BAL mede zullen bijdragen aan de versterking van de teams van BSW. Op dit punt
zoeken partijen samenwerking met elkaar.
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Wij stellen voor om in het jaar 2016 aan BAL een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen
te verlenen.

Beoogd effect/doel
Het verlenen van de jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen aan basketbalvereniging
BAL, wordt het basketbal in Weert op het niveau van de breedtesport op gelijke wijze
aacla,
rn¡l
9vJlçsrru

rlc
qrJ

h¡i
vrJ

rn/ara
qrrvçr9

talzLaa
rs^r\çrr

r¡=n
rq¡r

cnnrÞ
JPvr!.

Argumenten
Het is jammer dat er als gevolg van een conflict een splitsing is ontstaan in de activiteiten
breedtesport en topsport basketbal. Het is echter niet altijd mogelijk voor de gemeente om
dergelijke processen te beïnvloeden. De sport wordt uiteindelijk gemaakt in en door 'het
veld'en de gemeente ondersteunt / stimuleert dit via subsidie. De gemeente is uiteindelijk
niet bepalend in de keuzes waarop'het veld'uiteindelijk komt tot invulling. De breedtesport
is uiteindelijk volledig overgegaan van BSW naar BAL. Wij zien daarom geen reden meer
om geen jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen te kennen aan BAL. Het belangrijkste

voor dit moment is dat basketbal op het niveau van de topsport en breedtesport is
behouden. Er is sprake van een duidelijke clustering: breedtesport en talentontwikkeling
wordt verzorgd door BAL/BPL en topsport wordt vezorgd door BSW.
Op grond van het nieuwe tosportbeleid gaan we aan de slag met de verdere ontwikkeling
van Weert als (top)spoftregio , de'Sportzone Weert'. Dit gebeurt in samenwerking met de
provincie en andere partners zoals Topsport Limburg en de Topsport Talent School. Eén van

de doelstelling hierbinnen is het versterken van de verbinding tussen topsporttalentontwikkeling- breedtesport. Voor de sporten basketbal en volleybal wordt hierbij
ingezet op integrale planontwikkeling met als doel een blijvende verankering van deze
sporten in Weert te realiseren en deze sporttakken op alle niveaus (topsporttalentontwikkeling-breedtesport) te versterken. Binnen dit proces zal een goede
samenwerk¡ng tussen alle partijen worden gestimuleerd.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

De hoogte van de subsidie van BAL voor het jaar 2016 bedraagt, op basis van

de

grondslagen die zijn vastgelegd in de Deelsubsidieverordening Sport 20L3, € 3.146,-. Voor
de jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen is een budget beschikbaar in de begroting

2016. Indien dit budget bijgesteld moet worden, wordt dit aan u voorgelegd via de

bestuurs- rapportages. Dit gebeurt nadat alle toekenningen en vaststellingen die drukken
op het budget 2016 hebben plaatsgevonden.

Uitvoering/evaluatie
Ons college zal uitvoering geven aan uw besluit. In het kader van het traject Kiezen met
Visie wordt gewerkt aan een nieuw subsidiestelsel. Doel is dat dit stelsel in2Ot7 in werking

treedt. De subsidiering voor sportverenigingen, waaronder BAL, wordt hierin meegenomen.

Communicatie/ partici patie
Het bestuur van basketbalvereniging BAL is op de hoogte van dit voorstel. Zij ontvangt na
besluitvorming door uw raad via ons college een besluit op de subsidieaanvraag 2016.
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Advies raadscommissie

Bijlagen

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 19-01-2016;

besluit
Typ hier je tekst.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24-02-2016.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M,M. Heijmans

