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Europees Kampioenschap Stadstriathlon Weert 2019

Voorstel

1. In te stemmen met de ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen op het Europees
Kampioenschap (EK) Stadstriathlon Weert 2019.

2. Een portefeuillehouder EK 2019 te benoemen.

Inleiding
Bij besluit van 4 april 2017 heeft uw college ermee ingestemd om de ambitie van de
stichting Stadstriathlon Weert om het EK Stadstriathlon 2019 naar Weert te halen te
steunen.
Tevens besloot uw college om bestuurlijk en ambtelijk met de stichting Stadstriathlon
Weert, de Nederlandse Triathlon Bond en de provincie Limburg op te trekken om deze
ambitie waar te kunnen maken.
De burgemeester werd afgevaardigd om tijdens het ETU congres in Kitzbühel de finale
lobby te houden. De gedeputeerde sport van Limburg was hiervoor namens de provincie
afgevaardigd.
Door alle partijen samen is ter voorbereiding hierop een BID (bidbook) opgesteld.

De Board of the ETU (European Triathlon Union) heeft op 14 juni 2017 tijdens het ETU
congres in Kitzbühel het EK 2019 triatlon voor de Olympische afstand (OD) officieel aan
Weert toegekend.

Het organiseren van een dergelijk groot en voor Weert belangrijk en uniek evenement
vereist een hechte samenwerking van alle partijen. Zoals in de voorbereidingen op het BID
al werd vastgesteld, kan de stichting Stadstriathlon dit nooit alleen. Dit moet iets van ons
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allen zijn. Daarvoor zullen de stichting, de Nederlandse Triathlonbond, de gemeente en de

provincie ook komend anderhalf jaar nauw met elkaar moeten optrekken.

Aangezien de stadstriathlon 2018 de generale repetitie moet gaan vormen voor het EK van

2019 dient het intensief samen optrekken zo spoedig mogelijk vorm te krijgen.

Er is al veel voorbereidend werk gedaan om het EK 2019 binnen te halen. Nu moet er voor
gezorgd worden om het maximale uit het evenement zelf te halen. Dit voor de stadstriath-
lon als sport, voor de stad Weert en voor de provincie Limburg.

Beoogd effect/doel
Weert nationaal en internationaal op sportief gebied verder op de kaart zetten aan de

hand van het EK Stadstriatlon 2019, met de Stadstriatlon 2018 als generale repetitie.

Argumenten

Met de organisatie van het EK kunnen meerdere doelen worden gerealiseerd
Met dit top-triathlonevenement kan Weert zich nationaal en internationaal verder op de
kaart zetten (promotie van de stad), waarbij Weeft zich als groenste regio van de wereld
ook kan afficheren als belangríjke triathlonstad ¡n Europa. Het evenement zal veel
bezoekers uit diverse Europese landen naar Weert trekken. Deze bezoekers komen niet
alleen als deelnemers of publiek voor de wedstrijden, maar ook voor de side-events die
aan het programma van de Stadstriathlon worden gekoppeld. fn 2Ot7 zijn de eerste
stappen gezet om side-events aan het sportevenement te koppelen. Het EK in 2019 moet
evenwel een evenement voor de gehele stad worden. Dit moet al in 2018 resulteren in een

mooi en gevarieerd omlijstend programma. Dé try-out voor 2019 om zaken uit te kunnen
testen.
Voor 2019 dient ook het EU-congres hieraan te worden gekoppeld. Er zijn plannen om
een groot BioMake congres te organiseren met inschakeling van multinationals op het
gebied van techniek en voeding specifiek voor de topsport.

Kanttekeningcn cn rlslco's

Van de gemeente Weert wordt een actieve en coördinerende rol verwacht
Zoals reeds aangegeven is het organiseren van een dergelijk groot topsportevenement
alleen uitvoerbaar wanneer de stichting, de Nederlandse Triathlonbond, de gemeente en

de provincie gedurende de voorbereidingstijd op het evenement nauw met elkaar
optrekken. Vooral van de gemeente Weert wordt een actieve en coördinerende rol binnen
het gehele overheidsdomein (gemeente, provincie, rijk, politie en veiligheidsregio)
verwacht. Dit brengt organisatorisch niet te onderschatten ambtelijke inzet met zich mee.
Voor de invulling hiervan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren.
Dit geldt vooral voor het vergunningentraject dat vanuit het lokaal multidisciplinair evene-
mentenoverleg zal plaatsvinden. Dit overleg komt maandelijks bijeen en een van de

vergunningverleners van de afdeling VTH zit dit voor.
De afgelopen periode is met diverse partijen van gedachten gewisseld over de meest
ideale organisatieopzet.
Geconstateerd wordt dat er enerzijds de organiserende stichting is en anderzijds de

overheidspartners.

Stichting
De stichting heeft als organisator van het evenement, ter voorbereiding op het EK, een
gerichte organisatie-structuur opgezet bestaande uit een wedstrijdtechnisch deel en een

com mercieel evenementdeel. Met daa rboven het stichti n gsbestuu r.
Overheid
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Om het overheidsdomein (betrokkenheid van alle overheidspartners) optimaal de kunnen
coördineren wordt voorgesteld om te werken met een gemeentelijk (overheids) project-
regisseur. Gelet op eerdere ervaringen met Weert 600 jaar stad en recentelijk de Boels
Ladies Tour, wordt voorgesteld deze functie neer te leggen bij de kabinetschef van de
burgemeester.
De (overheids)projectregisseur is de linking-pin tussen de diverse gremia. Intern ambtelijk
naar de te betrokken vakafdelingen met gebruikmaking van bestaande overlegstructuren.
Intern bestuurlijk naar de betrokken portefeuillehouders (sport. veiligheid en stadspromo-
tie) waarbij het voltallig college van B&W de interne stuurgroep vormt.
Extern naar o.a. de stichting, de Bond en de Provincie middels apart hiervoor op te zetten
overlegstructuren.

Overkoepelend
De gemeentelijk projectregisseur is hét aanspreekpunt voor de voorz¡tter van de stichting
Stadstriathlon. Omgekeerd geldt hetzelfde. Beiden vormen de verbindende schakel tussen
de stichting en de overheid. Zij zullen komend anderhalf jaar nauw en intensief met elkaar
gaan samenwerken.
Bij specifieke overheids- en veiligheidsvraagstukken ondersteunt hij -waar nodig- de
stichting richting overheden als mede richting hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR en
Veiligheidsreg io).
Als overkoepeling van de stichtings- en overheidsstructuur wordt voorgesteld te werken
met overkoepelend orgaan (strategisch niveau) in de vorm van een committee of
Government. Hierin hebben de bestuurders van de Stichting, de Bond, de Provincie en de
Gemeente zitting. Zij komen slechts indien nodig bij elkaar.
Hieronder functioneert een projectgroep (tactisch niveau) die als spin in het web fungeert.
Zie bijgevoegd organogram.

Po rtefe u i I I e h o ud e rsc h a p
Zoals reeds aangegeven heeft het EK als evenement tal van aspecten in zich die min of
meer collegebreed zijn. Het is immers niet alleen sport, stadspromotie en representatie.
Van belang is dat er vanuit het college iemand de portefeuille EK Stadtstriathlon 2019
krijgt. Voor het bestuurlijk vooroverleg ter voorbereiding op het uitbrengen van het BID
was dit vorig jaar de portefeuillehouder sport. Voor de finale lobby tijdens het ETU congres
op 14 juni 2Ot7 in Kitzbühel was dat de burgemeester.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De totale begroting van het EK Stadstriathlon staat op € 630.000. De begroting is sluitend
met inkomsten uit subsidies, inschrijfgelden en sponsorgelden.
Bovenop de jaarlijkse subsidie van € 15.000 hebben we een extra subsidie van € 60.000
toegekend. Eenzelfde bedrag heeft ook de provincie Limburg toegekend.
Het Ministerie van VWS heeft zowel een subsidie voor het EK als een subsidie voor het
side-event (Bio-Make Congres) in het vooruitzicht gesteld. Aan geld-, materialen- en
dienstensponsoring is in totaal € €200.000 begroot. Resumé zijn de inkomsten:

Deelnemers fee € 85.000
Subsidie gemeente Weert € 75.000

Subsidie provincie Limburg € 75.000

Subsidie VWS €133.000
Subsidie VWS side event € 50.000
Sponsering €100.000
Sport expo € 12.000
Materialen & Services discount €100.000
Totaal €630.000

Pagina 3



Uitvoering/evaluatie
De stadstrathlon 2018 die de generale repetitie vormt voor het EK in 2019 zal goed
worden geëvalueerd. Hiervan zal een evaluatierappoft verschijnen.

Communicatie/ participatie
De raad informeren via de TILS-lijst

Overleg gevoerd met

Intern:
De afdelingen OCSW (Ciska van der Kraan), WH (Lilian Creemers, May Steen en
Angelique Adriaens) en OG (Huub van Buggenum)

Extern:
De stichting Stadstriathlon Weert (Wilfried Weekers), de NTB (Rembert Groenman) en de
provincie (Patrick Cortenrade).
Verder is de opzet besproken in het lokaal multi evenementenoverleg waar de externe
partners politie, brandweer, GHOR/Vei ligheidsregio zitti ng in hebben.

Bijlagen Organogram organisatie stichting Stadstriathlon Weeft
. Organogramoverheidsdomein
. Schema start en vergaderfrequentie overheidsdomein
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