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Onderwerp

Subsidie Stadstriathlon Weert 2016

Voorstel

1. Een subsidie van maximaal€ 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert
voor de organisatie van de Stadstriathlon Weert 2016 conform bijgevoegde concept-
beschikking.

2. Het bedrag dekken uit het budget voor topsportsubsidie 2016.

Inleiding

Op 3 november 2015 is door de raad de conceptnota 'Topsportbeleid 2OL5-2O2O'
vastgesteld. Tevens is toen door de raad besloten om vooruitlopend op de vaststelling van
de definitieve nota in januari 2016, voor het jaar 2016 een subsidie te verlenen van
maximaal € 15.000,- aan Stichting Stadstriathlon Weert. Dit voor de organisatie van de
Stadstriathlon Weert in het jaar 2016. Een vooruitlopend besluit was voor de stichting nodig
om de inschrijving van de wedstrijden bij de bonden definitief te kunnen maken. Tonder
zekerheid over de subsidie was het financiële risico voor de stichting hiervoor te groot. De
uitvoering is door de raad gemandateerd aan uw college. Als voorwaarden voor de subsidie
geldt dat de Provincie minimaal een gelijke subsidie verleent als de gemeente en dat de
doelstellingen voor het jaar 2016, zoals vastgelegd in de 'Roadmap 2024' worden
gerealiseerd (zie bijlage).

Beoogd effect/doel
Het verlenen van de subsidie zodat Stichting Stadstriathlon Weert kan voldoen aan de
betalingsverplichtingen die zij op korte termijn al heeft betreffende de organisatie van het
evenement (10 t/m 12 juni 2016).
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Argumenten

Door dit voorstel kan uw college uitvoering geven aan het besluit van de raad. Zoals
aangegeven in de inleiding zijn door de raad twee voorwaarden gekoppeld aan de
subsidieverlening 2076:
1. Een minimaal gelijke subsidie van de provincie.
2. De doelstellingen zoals vastgelegd in de'Roadmap 2024'worden gerealiseerd.

1. Gelijke subsidie van de provincie
Wij hebben contact gehad met de provincie. Aangegeven is dat ondersteuning van het
evenement in 2016 past binnen het provinciale beleid, waarbij geldt dat de gemeente ook
subsidie verleent. De hoogte van de provinciale subsidie is gelijk aan de hoogte van de
gemeentelijke subsidie. De provincie heeft op grond van het huidige beleid dus de
subsidiebeschikking van de gemeente nodig. Doelstelling is om voor de navolgende jaren te
komen tot afspraken met de provincie over een meerjarige ondersteuning van dit
evenement. Dit wordt meegenomen in het traject van samenwerking met de provincie op
het gebied van topsportontwikkeling. Dit traject wordt in 2016 nader ingevuld.

2. Doelstellingen Roadmap 2024 worden gerealiseerd
In de'Roadmap 2O24'is de koers voor de ontwikkeling van het evenement vastgelegd.
Dit resulteerL in een jaarlijks programma, bestaande uit wedstrijden voor breedtespoft en
wedstrijden voor topsport op nationaal en internationaal niveau. Voor 2016 geldt als
subsidievoorwaarde dat het uitgewerkte programma voor het jaar 2016 dient te worden
uitgevoerd. Dit programma is bijgevoegd (zie bijlagen).

Hoogte van de subsidie
In het topsportbeleid wordt voorgesteld de Stadstriathlon Weert de komende jaren te
ondersteunen gekoppeld aan een gelijkwaardige subsidie. Van het totale budget voor
topsportsubsidie wordt € 15.000,- gereserveerd voor dit doel. De totaal begrote kosten van
de Stadstriathlon voor het jaar 2016 bedragen € 90.000,- (zie bijlagen). De gemeentelijke
subsidie bedraagt dus 1/6 deel van de begrote kosten. wij stellen voor om te kiezen voor
een vast subsidiebedrag en geen gemeentelijke subsidie terug te vorderen als het
evenement afsluit met een positief resultaat. De gemeentelijke subsidie zou dan een
'sluitpost zijn' in plaats van een stimulans om het evenement te blijven organiseren. Tevens
leidt dit tot knelpunten in relatie tot de provinciale subsidie. De provincie verstrekt maximaal
een gelijke subsidie als de gemeente. De provincie hanteert hierbij een vast bedrag als
uitgangspunt. Op basis van de ambitie van de Stichting Stadstriathlon Weert om het
evenement de komende jaren verder te laten groeien (in niveau), zullen de kosten van het
evenement ook verder gaan toenemen. Het is dan fijn als de stichting een overschot in enig
jaar kan gebruiken voor het volgende jaar. Bij toenemende kosten neemt het aandeel van
de gemeentelijke subsidie naar de toekomst ook geleidelijk af.

Bovenstaande voorwaarden en de hoogte van de subsidie zijn vertaald in de bijgevoegde
concept-subsidiebeschikking.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie van € 15.000,- kan ten laste worden gebracht van het budget voor
topsportsubsidie in 2016 (grootboeknummer 5302015, kostencategorie 6425003).
De subsidie wordt direct na uw besluit betaald, zodat de Stichting Stadstriathlon Weert kan
voldoen aan de actuele betalingsverplichtingen.
Ondanks de keuze voor een vast subsidiebedrag wordt deze niet direct vastgesteld. In de
Algemene Subsidieverordening 2013 is vastgelegd dat alleen subsidies tot € 5.000,- direct
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worden vastgesteld. Bij subsidies boven € 5.000,- dient een aanvraag tot vaststelling te
worden ingediend waarbij een financieel en inhoudelijk verslag dient te worden aangeleverd.

Uitvoering/evaluatie

Na akkoord van uw college kan de subsidiebeschikking worden verzonden.

Comm unicatie/ participatie

Stichting Stadstriathlon Weert wordt geïnformeerd via bijgevoegde concept-beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:

- P. Vos, Financieel consulent afdeling OCSW

Extern:

- Niet van toepassing

Bijlagen

- Roadmap 2024 Stichting Stadstriathlon Weert
- Begroting Stadstriathlon Weert 2016
- Programma Stadstriathlon Weert 2016
- Concept-subsidiebeschikking
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GEMEENTE vVEERT

Stichting Stadstriathlon Weert
Het bestuur
Noordkade 38
6003 NE WEERT

weert, 2lJAN,2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: beschikking subsidieverlening Stadstriathlon Weert 2016
: Z/t6/013875

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor de Stadstriathlon Weert 2016. Dit evenement vindt plaats van vrijdag 10
tot en met zondag 12 juni 2016 in en rond het centrum van de gemeente Weert. In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het organiseren van de Stadstriathlon Weert 2016 een vast
subsidiebedrag van € 15.000,-. Uw evenement is een 3-daags internationaal triathlon
evenement met wedstrijden voor breedtesport en wedstrijden voor topsport op nationaal
en internationaal niveau.

Betaling
De subsidie wordt uitbetaald op uw bankrekeningnummer NL02R48O0300680619.

Voorwaarden
Er zijn een tweetal voonryaarden waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen alvorens
deze subsidiebeschikking in werking treedt, namelijk:
-de Provincie verleent minimaal een gelijke subsidie van € 15.000,- voor dit evenement.
-de doelstellingen voor het jaar 20L6, zoals vastgelegd in de 'Roadmap 2024', worden
gerealiseerd conform bijgevoegd prog ramma.

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 en/of 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 voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 Az weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



De activiteit(en) of het programma van activiteiten wordt uitgevoerd in de
gemeente Weert.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten streeft een naar aard zo groot
mogelijk publiek na.
Als door of namens u één of meer publicaties (zowel fysiek als digitaal) worden
gedaan over het gesubsidieerde evenement, moet worden gebruik gemaakt van
het actuele logo van de Gemeente Weert (per e-mail verkrijgbaar via
contactpersoon die vermeld is bij het kopje 'Tot slot'). Bij dit logo moet standaard
de zin opgenomen worden dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun
van de Gemeente Weert, Wij vragen u ons deze publicaties toe te zenden, samen
met het verzoek voor subsidievaststelling.

Verantwoording
U levert uiterlijk binnen 12 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot
subsidievaststelling in onder overleggen van een inhoudelijk verslag en financiêle
verslaglegging (kopieën van betalingsbewijzen). Uit deze documenten kunnen wij
opmaken of de activiteit(en) waarvoor subsidie ís verleend zijn verricht en of u heeft
voldaan aan de subsidieverbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.

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

Zorgt 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, rJus niet cligitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.

Ik wens u veel succes met uw evenement in 2016.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en ders,

\r
M.H.F. Knaapen A.A.M.M NS

gemeentesecretaris bu

Bijlage: Programma Stadstriathlon Weert 2016
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Programma Stadstriathlon Weert 2016

Vrijdag 10 juni 20L6

Wedstrijd f rË F rype wedstrijd

Run-Bike-Run
(HAVO 4)

Run-Bike-Run
(VO 2e jaars)

Run-Bike-Run
(VO 1e jaars)

Run-Bike-Run
(BO)

Zaterdag 11 juni 2016

Wedstrijd

Sprint (recreatief, heren)

Mini (jeusd)

SDrint (jun¡or)

Sprint (recreatief, da mes)

Aspiranten

Ouder-Kind

Kwaft (recreatief, man)

1.500 7.500 1.000 Niet-stayerwedstrijd

1.500 7.500 1.000 Niet-stayerwedstrijd

1.000 5.000 1.000 N iet-stayerwedstrijd

500 2.500 500 N iet-stayerwedstrijd

g of f rype wedstrijd

750 19.200 5.000 N¡et-stayerwedstrijd

250 12.800 2.500 Niet-stayerwedstr¡jd

750 19.200 5.000 Niet-stayerwedstr¡jd

75O 19.200 5.000 Niet-stayerwedstrijd

200 6.400 1.500 N iet-stayerwedstrijd

200 6.400 1.500 Niet-stayerwedstrijd

1.000 38.400 10.000 Niet-stayerwedstrijd

Bedr¡jvencompetitie Relay 200 5.000 1.500 Niet-stayerwedstrijd



Zondag 12 juni 2016

Wedstrijd

ETU European Cup OD (dames)

ETU European Cup OD (heren)

2eDivisie QD (heren)

2eDivis¡e OD (dames)

g ß f rypewedstrijd

1.500 39.800 10.000 Stayerwedstrijd

1.500 39.800 10.000 Stayeruvedstrijd

1.500 38.400 10.000 Niet-stayerwedstrijd

1.500 38.400 10.000 Niet-stayerwedstrijd
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Ambition & roadmap
Stadstriathlon Weert (1)

It ¡s the ambit¡on ofthe "CityT.¡ãthlon Weert" orBanization to esabl¡sh a profession¿lly organ¡¿ed
tr¡athlon w¡th both nat¡onal and ¡nteÍnâtional participants.
ln add¡tion to the professional athletesthe reffeation and youth athletes will always ænter stagè on
the race calendar

fhe objed¡ve ofthe orgân¡zation is fully in l¡ne with the top sports policy ofthe NTB, loÉl government
ofWeert and prov¡næ of L¡mburg.

The city tr¡âthlon Eæ f¡ts perfectly ¡nto the oveÞll pìcture ofthe Weerter "Loot,' schools and the
triathlon club ¡h Ween wh¡ch means lalent developmen! tÞ¡hihg, cl¡n¡cs and triathlon compet¡t¡on ãs
total end to end package.

On Friday afternoon the youth and schools are centEl to mâke ân eàsy access to the tr¡athlon sport
and @mpet¡tion, wh¡le in the weekend the emphas¡s will be on both recreational as well as NTB, ETU,
ITU compet¡t¡ons.dstriathlon

Weert
The oryan¡zât¡on leveràges both off¡c¡al emergency services as the local associat¡ont to assure the
perfect comb¡net¡on of cãpãc¡ty, capability, qual¡ty and coht¡nuity.
Because of thê un¡que clowrleaf design ãll aspects ofthe sport of triâthlon are nearby and easy to
follow for both potent¡al âthletes, parents, athletes, coâches, supporters, sponsoß ahd the public.
ln addit¡on, be@use ofthe central loGt¡on of Weert the race ¡s very eas¡ly accessible via 6r, tE¡n,
plane.

Roadmap ETU 201-6-2019

Europe -> lederland -> L¡mburg -> lleert V

Ambition & roadmap
Stadstriathlon Weert (2)

The f¡ßt tr¡athlon was oGãn¡zed in 2010. ln 2011 the NTB NK youth and in 2014/2015 the NTB NK
Olymp¡c D¡stañce ând first ETU OD YOG were âdded to the compet¡t¡on,

End 2014, the foundat¡on "C¡ty Tr¡athlon Weert" was established whereby the entire organ¡zation has
been modif¡ed and extended ¡n l¡ne with the 2024 amb¡t¡ons and growth strategy.
The organ¡zat¡on wants to mâ¡ntâin and secure th¡s gÞwth pâth by crcât¡hg every tuo years an
s¡gn¡fi@ht expans¡on and enrichment of the progÞm.

lârget is to expend with the ETU program European Cup in Olymp¡c d¡stãnce triâthlon ¡n 2016 and the
tirst EK ETU OD ¡n 2019, wh¡ch Ís also the 10th ânn¡veßary ofthe C¡ty triathlon.
ln 2021, the orEan¡zat¡on seeks ¿ new challenge by addingthe ITU to the competit¡on calendarfor the
Olymp¡c dìlance.

Bes¡des thatthe organization wahls to speçial¡ze in a qualitat¡velv vefy h¡gh-qual¡ty % & OD tr¡athlon
race the Fridày alternoon will always rema¡n forthe youth a low-lhreshold tr¡athlon wh¡le oh
Sãturdey, the recreat¡onal athlete w¡ll remâin centEl in order to promote the tr¡âthlon spod in a
bÞader sense.

Th¡s orgânizâtion @rr¡es out the policy of mot¡vãt¡ng and developing both youth and ¡hternational
profess¡onal triathlete.

t## w w
2016:
2Ar7 |

2018:
2019:
2019:

ETU European cup OD

EfU EK Youth
EIU European cup OD, Youth quaììfìer
FTU EK OD

7Û onniveßory CW Tnàthlon Weert

NTB; 2"d division OD, lunior, Youth
NTg: 2r'rr divìsion OD, lunìor, Youth
NIB:2id divìsion OD, Junior, Youth
NTB:2ùd divisioñ OD, Junior, Youth
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ETU 20L6

ETU:

At the ETU Execut¡ve goa(d it wøs dec¡ded that your bid has been successful ond thdt you(
event con be colled o {Premium) Êuropeøn Cup qnd/or Jun¡or European Cup.
Congrqtulot¡ons !!!!

frr.tei@¡.ed

ETU:

Wært - Another sol¡d eventthqt has ín the past been used to select othletes lor the Youth
Olympics. Eqsy to getto dnd w¡th o very wqrm welæme

IM t##IM Facts and figures Corporations
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Program, 3 day event

Fridav 10 June
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Program 2016 (main)

Budget 2016

Fru eventfee
ETU.prize money
NTBfee & p¡iæ money
Evêñt aôçts

0000 Reg¡strat¡on fee

subsidy

66,500

4000

Program 20L6 (detailed)
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Experiences, Believes, Actions, Results - Strategy 2024-
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Go for Gold kids and schools
"Singel" Èur AV Weerl
Voluntèer event

Saturdav 11 June
. Recreat¡onal Spr¡nt
. Recreât¡onal 1Á, OD
. NTB, Youth, junior
. Child Parent
. CoñÞàny @mpet¡tion

Sundav 12 June
. ETU, European cup OD
. NTB,2nddivis¡onOD

Program 2016 Familia risation
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Enhanced Organ¡zation
Clear accountabilìty in a 4 t¡er structure

Central event map
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Communication organization IM $n#
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Swim track (OD) Swim track (L/4)

Swim track ETU
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Bike track (run-bìike-run)

Transition 7one2
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Finish area (variant 1) t## Finish area (variant 2) Finish area (variant 3) t##-1,-.-*
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Loonkosten € 0,00 Eiqen biidraqe € 0,00

Machines-apparatuur € 0.00

Bijdrage derden (specificeer
per naam en bedrag)

€ 0,00
Materialen-hu lpmiddelen € 0,00 lnschrijfgelden atleten € 28.970,00

Kosten derden € 89.420,00 Sponsoring € 25.450,00
0 € 0,00
0 € 0,00
0 € 0.00

Opbrengsten € 0,00
0 € 0,00

ubsidie/cofinanciering Europee € 0,00
0 € 0,00

Subsidie/cofi nanciering Rijk € 0,00
0 € 0,00

Su bsidie/bijdrage Gemeenten
(specificeer per gemeente en

bedrag)

€ 15.000,00
0 € 0,00
0 € 0,00
0 € 0,00
0 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00
Totaal € 89.420,00 Totaal € 69.420,00





Activiteitnr. Naam derde / leverancier Omschrijving Projectkosten
1Vm5 Diversen Race NTB/ETU € 30.415
1Um5 Diversen Veiligheid € 12.720
1Vm5 Diversen Sponsering € 4.500
1tlm5 Diversen Public Relations c 2.875
1Um5 Diversen Vrijwilligers € 14.900
lVm5 Diversen Huur materieel € 12.050
1Vm5 Diversen Organisatie € 11.960

0 0 0 €
0 0 0 €
0 0 0 €
0 0 0 €
0 0 0 €
0 0 0 €
0 0 0 €

Totaal € 89.420




