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Onderwerp

Subsidie Stichting Basketbal Promotie Limburg

Voorstel

Een subsidie van maximaal € 22.000,- te verlenen aan Stichting Basketbal Promotie
Limburg voor het spelen van eredivisie basketbal in het seizoen 2018-2Ot9 conform
bijgaande concept-beschikking.

Inleiding

In de nota Topsportbeleid 2Ot6-2020 is gekozen voor een jaarlijkse subsidie van € 22.000,-
voor de activiteit topbasketbal (heren eredivisie / DBL). Met ingang van het seizoen 2OL7-
2018 heeft Stichting Basketbal Promotie Limburg (BPL) deze activiteit overgenomen van
Stichting Top BSffBusiness. De aanvraag voor het seizoen 2018-2019 is door BPL ingediend
op L2 november 2018.

Beoogd effect/doel

De subsidie aan Stichting Basketbal Promotie Limburg verlenen

Argumenten

Uitvoering geven aan het topsportbeleid
Met het verlenen van de subsidie wordt uitvoering gegeven aan het door de raad
vastgestelde topsportbeleid.

De gevraagde gegevens zijn ingediend
BPL heeft bij de aanvraag de gevraagde gegevens overlegd. Dit betreft een begroting met
toelichting en een verklaring van de Dutch Basketball League (DBL) dat de vergunning is
verleend.
Op basis hiervan is beoordeeld dat uitvoering van de activiteit kan plaatsvinden. Er is sprake
van een sluitende begroting. De begrote inkomsten bedragen C L24.t25,60 en de begrote

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

C. van der Kraan
(049s-s7s463)

T.E.C. (Tessa) ceelen Msc.

DJ-627945
Zaaknummer:

627678
Publicatie:

S W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

w

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college ÐL{'t? es(

Weert,
29 november 2018

In te vullen door het B&W secretariaat:
tr Akkoord
þlttoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
tr Anders, nl.:
Besliss¡ngd.d.:O\.fz.?¡¡S Nummer:

! N¡et akkoord

Æ Gewijz¡gde versie
n A-stuk
! B-stuk
! C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

t3



uitgaven bedragen € 123.316,50. De begrote inkomsten zijn ten opzichte van het seizoen
20t7-2Ot8 (opstartjaar) toegenomen met 600/o. Het betreft een groei van de inkomsten uit
sponsoring. BPL heeft verklaard dat bij het indienen van de aanvraag de geraamde
sponsorinkomsten (€ 98.550,60) voor Ll}o/o zijn gerealiseerd en voor 90o/o betaald. De
inkomsten uit kaartverkoop (€ 3.575,-) en gemeentelijke topsportsubsidie van € 22.OOO,-
maken de begroting aan de inkomstenkant compleet. Aan de uitgavenkant vormen de
vergoedingen aan spelers en trainers de hoogste kostenpost (€ 51.862,50). BPL heeft
verklaard dat deze vergoedingen zijn vastgelegd in getekende overeenkomsten. In de
begroting zijn voldoende middelen opgenomen voor huur van de sporthal.

Kanttekeningen en risico's

Op basis van de door BPL aangeleverde informatie wordt ingeschat dat BPL de activiteit
waarvoor subsidie wordt verleend volledig kan uitvoeren en de betaling van de huur van de
sporthal kan voldoen. Aan de licentie voor deelname aan de eredivisie is door de DBL de
verplichting verbonden dat BPL 6 maanden na het einde van het seizoen (uiterlijk 31
december 2019) de jaarstukken inlevert. Voorgesteld wordt voor de vaststelling van de
gemeentelijke subsidie hierbij aansluiting te zoeken. Dit is opgenomen in de beschikking.
De termijn voorvaststelling van de subsidie verschuift dan van uiterlijk 31juli 2019 (einde
seizoen) naar uiterlijk 31 december 2019 (6 maanden na einde seizoen).

Financiële, personele en juridische gevolgen

Binnen het totale jaarlijkse budget voor topsportsubsidie is een bedrag van € 22.OOO,-
gereserveerd voor het topbasketbal. Van de totale subsldle van € 22.000,- voor het seizoen
2018-2019 wordt € 11.000,- (termijnbetalingen 1 en 2) ten laste gebracht van het boekjaar
2018 en € 11.000,- (termijnbetalingen 3 en 4) ten laste van het boekjaar 2019.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Na besluitvorming door uw college wordt de bijgevoegde beschikking verzonden. Betaling
vindt plaats volgens het in de beschikking vermelde betaalschema.

Comm unicatie/ partici patie

Stichting Basketbal Promotie Limburg wordt via bijgevoegde beschikking geÏnformeerd
over uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
- M. Rosbergen, juridisch beleidsadviseur.
- P. Vos, financieel adviseur afdeling OCSW

Extern:
- Niet van toepassing.

Bijlagen:
- Aanvraagsubsidieverlening
- Concept-beschikking
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