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Subsidie Europees Kampioenschap Triathlon

Voorstel
Aan Stichting Stadstriathlon Weert een subsidie te verlenen van maximaal € 75.000,conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding
Op 27 januari 2016 is door de raad de nota 'Topspoftbeleid 2016-2020'vastgesteld. Hierin
is vastgelegd dat Stichting Stadstriathlon Weert (SSW) in aanmerking komt voor een vaste
jaarlijkse subsidie van € 15.000,- voor de organisatie van de Stadstriathlon Weert. Dit in
combinatie met een gelijke subsidie van de provincie Limburg. De basis voor deze keuze
vormt de snelle ontwikkeling van het evenement, gestart in 2009, tot een 3-daags
evenement met een breed programma. Het programma bestaat uit zowel recreatieve

activiteiten als wedstrijden voor de breedtesport en de topsport op nationaal

en

internationaal niveau. Het evenement heeft hierdoor inmiddels een prominente plaats op de
nationale en internationale triathlonkalender verworven.

Doelstelling van SWW is om het evenement stap voor stap naar een nog hoger niveau te
brengen. De ambities hiertoe zijn in 2015 vastgelegd in het document'Roadmap 2024'.
Een van deze ambities is de organisatie van het Europees Kampioenschap Triathlon Olympic
Distance in 2019 (EK 2019).
Voor het invullen van deze ambitie is SWW in 2016 in overleg getreden met de Nederlandse
Triathlon Bond (NTB), de gemeente Weert en de provincie Limburg. Resultaat hiervan is dat
in 2OL7 is besloten een 'bid' uit te brengen voor de organisatie van het EK 2019. Op grond
hiervan heeft de Internationale Triathlon Union (ETU) in juni 2Ot7 de organisatie van het
EK 2019 toegewezen aan SWW.

De organisatie van het EK leidt voor SWW in 2OL9 éénmalig tot fors

hogere

organisatiekosten. Uw college heeft de raad gevraagd om voor de organisatie van het EK
s
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2019 een aanvullend budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen. De raad heeft hier bij
het vaststellen van de begroting 2018 mee ingestemd (prioriteit24,€.30.000 in 2018 en €
30.000 in 2019). Dekking vindt plaats ten laste van de algemene reserve. De subsidie aan
SWW kan hierdoor éénmalig worden verhoogd van € 15.000,- naar € 75.000,-. Ook de
provincie Limburg verhoogt haar bijdrage voor het jaar 2019 éénmalig met € 60.000,-.
De organisatie van het EK 2019 vergt een intensieve voorbereiding, waarbij een goede
afstemming tussen betrokken partijen van belang is, Hiervoor is een aparte
organisatiestructuur ingericht. Kern van deze structuur wordt gevormd door een
projectgroep waarin SWW, gemeente Weert en NTB zijn vertegenwoordigd. Overleg van de
projectgroep vindt vanaf januari 2018 twee keer per maand plaats. Voor een overzicht van
de totale organisatiestructuur wordt verwezen naar de bijlage.

SWW heeft op 14 september 2OL7 de subsidieaanvraag voor de organisatie van de
Stadstriathlon inclusief het EK 2019 ingediend. Op 31 oktober zijn de gevraagde aanvullende
gegevens verstrekt. Het evenement vindt plaats in de periode van 9 t/m 16 juni 2019. De
sportactiviteiten zijn in deze periode gepland op 9 juni en op 14,15 en 16 juni. Het EK is
onderdeel van het programma op 14 en 15 juni.
Beoogd effect/doel
Het tijdig en rechtmatig verlenen van de subsidie aan Stichting Stadstriathlon Weert.

Argumenten

1.

Uitvoering geven aan het topsportbeleid en besluitvorming EK 2019
Door het vaststellen van de subsidie geeft uw college uitvoering aan het door de raad
vastgestelde topsportbeleid en het beschikbaar stellen van de gelden voor de organisatie
van het EK 2019 door de gemeente en de provincie. Het totale evenement biedt wederom
een aansprekend 3-daags programma bestaande uit recreatieve activiteiten, wedstrijden
voor breedtespoft en wedstrijden voor topsport, in 2019 dus ingevuld met het EK Olympic
Distance.

Bij de subsidieverlening wordt de financiële haalbaarheid van de uitvoering van de
activiteiten beoordeeld. SWW heeft al 10 jaar ervaring met de organisatie van de
Stadstriathlon. Verder is in 2016 en 2OL7 in kaart gebracht welke extra kosten de
organisatie van het EK 2019 met zich meebrengt. Dit heeft geleid tot een begroting van
€ 615.000,-, waarin ook is voorzien in een post'onvoorziene uitgaven'van € 31.000,-. De
afgelopen jaren heeft SWW de Stadstriathlon Weert altijd ruim binnen het begrote budget
kunnen organiseren. Wij voorzien daarom geen grote risico's aan de kostenkant.
Dekking van de kosten (inkomstenkant) wordt voorzien via inschrijfgelden, subsidies en
sponsorinkomsten. De inschrijfgelden zijn begroot op € 130.000,-, de subsidies op
C275.000,- (€ 75.000,- van de gemeente, € 75.000,- van de provincie en € 125.000,- van
het ministerie van VWS). Samen is dit € 405.000,-. Het resterende bedrag van € 210.000,dient te worden gerealiseerd uit sponsorbijdragen (€ 200.000,- , waarvan 50o/o in geld en
50o/o in natura) en uit een sportsexpo ( € 10.000,-).

2.

Vroege verlening is voorwaarde
De organisatie van het EK 2019 vergt een lange voorbereiding. Zoals aangegeven in de

inleiding is dit traject al gestart en is hiervoor een organisatiestructuur ingericht. Het
betekent ook dat SWW in 2018 al kosten moet maken. Bij punt 1 is aangegeven op welke
wijze in dekking van de kosten wordt voorzien. De inschrijfgelden komen logischerwijze pas
in 2019 beschikbaar. Dit geldt ook voor een groot deel van de sponsorgelden. Hiervan is op
dit moment nog maar een beperkt bedrag gerealiseerd. Het tijdig beschikbaar stellen van
de subsidie is daarom van belang. Een belangrijk deel van de uitgaven die in 2018 worden
gedaan hebben betrekking op het opstarten van een goede promotie van het evenement.
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Het tijdig starten van deze promotie is van essentieel belang om een succes te maken van

het evenement en biedt ook ondersteuning

bij het verwerven van de benodigde

sponsorgelden.

3.

Verlening in plaats van directe vaststelling
De jaarlijkse subsidie van € 15.000,- zoals vastgelegd in het topsportbeleid wordt sinds
2016 direct vastgesteld. Als het evenement afsluit met een positief resultaat hoeft er geen
subsidie te worden terugbetaald. De organisatie kan dit bedrag dan gebruiken voor het
vormen van een reserve of inzetten in navolgende jaren.
Wij stellen voor om de subsidie voor het Europees Kampioenschap niet direct vast te stellen
omdat er sprake is van een evenement van een andere dimensie. Een verlening met
vaststelling achteraf is daarom een betere keuze.

Kanttekeningen en risico's
Het risico van de nog te realiseren sponsorinkomsten is benoemd. Vanuit dit oogpunt kan
nu niet met 1007o zekerheid worden gesteld dat het EK 2019 daadwerkelijk kan worden
georganiseerd. Zoals aangegeven in de inleiding is er een aparte projectorganisatie ingericht
waarin diverse partijen intensief samenwerken om te komen tot een succesvol EK. De
voortgang op alle onderdelen is zo steeds duidelijk in beeld.
Als ondanks alle inspanningen gedurende het voorbereidingstraject de keuze moet worden
gemaakt dat het EK 2019 niet in Weert plaatsvindt, dan betekent dit niet dat de extra
subsidie van maximaal € 60.000,- volledig vervalt. Reeds gemaakte kosten dienen dan te
worden betrokken bij de vaststelling van de subsidie.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2018 is in de structurele raming voor topsportsubsidie een bedrag van

€ 15.000 beschikbaar voor de reguliere bijdrage aan de stadstriathlon (5302015/6425003).
Daarnaast is in de prioriteiten van de begroting 2018 ten laste van de algemene reserve
een totaalbedrag van € 60.000 opgenomen voor de organisatie EK Triathlon 2019, waarvan
€ 30.000 in 2018 en € 30.000 in 2019 (prioriteit 24,53020t5/6425003).

In de beschikking is onderstaande wijze van bevoorschotting opgenomen:
. Februari 2018 € 15.000,o April 2018
€ 15.000,. Januari 2019 € 30.000,. April 2019 € 15.000,Deze bevoorschotting van de gemeentelijke subsidie is voor SWW van belang om tijdig te
kunnen voldoen aan de diverse betalingsverplichtingen.
Het voorstel is om:

.
.
.

in 2018 € 30.000,- t.l.v. de beschikbare prioriteit te brengen;
in 2019 € 15.000,- t.l.v. het beschikbare budget topsportsubsidie te brengen;
in 2019 € 30.000,- t.l.v. de beschikbare prioriteit te brengen.

Met betrekking tot de bedragen die ten laste van 2019 beschikbaar worden gesteld, wordt
het voorbehoud van vaststelling van de begroting 2019 gemaakt.

Uitvoering/evaluatie
Na akkoord van uw college wordt de concept-beschikking definitief en kan deze worden

verzonden.
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Stichting Stadstriathlon Weert wordt geinformeerd via de beschikking

Overleg gevoerd met
Intern:
1. Lêmmên (voozltter proJectgrcep voorburetdlng EK 2019).
P. Vos, financieel adviseur afdeling OCSW.
Extern:

-

Dhr. W. Weekers, voorzitter Stichting Stadstriathlon Weert.

Bijlagen

-

Aanvraagsubsidieverlening
Concept-beschikking
Organisatiestructuur voorbereiding EK 2019
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Beschikking subsidieverlening Europees Kampioenschap Triathlon
Dr-35887

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor de Stadstriathlon Weert 2019 inclusief de organisatie van het Europees
Kampioenschap Olympic Distance. Dit evenement vindt plaats van vrijdag 9 tot en met
zondag 16 juni 2019 in en rond het centrum van Weert. In deze beschikking leest u ons
besluit.

Subsidie
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 75.000,-. D€ grondslag voor deze subsidie is
vastgelegd in de 'Nota topsportbeleid 2016-2020' (€ 15.000,-) en het besluit van de
gemeenteraad van 15 november 2OI7 over het toekennen van de subsidie voor de
organisatie van het Europees Kampioenschap Olympic Distance (€ 60.000,-).
Betaling
U krijgt van de volgende voorschotbedragen

-

Februari 2018:
April 2018:
Januari 2019:
April 2019:

€ 15.000,€ 15.000,€ 30.000,-

€ 15.000,-

De voorschotbedragen worden betaald op uw bankrekeningnummer
NL02 RABO 0300680619.

Begrot¡ngsvoorbehoud
van de totale subsidie van € 75.000,- is een bedrag van € 45.000,- opgenomen in de
meerjarenbegroting van de gemeente ín het jaar 2019. De begroting voor het jaar 2019
wordt door de raad vastgesteld in november 2018. Dit deel van de subsidie wordt daarom
verleend onder de voorwaarde dat er in de begroting 2019 voldoende middelen
beschikbaar worden gesteld door de raad.
Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen alvorens
deze subsidiebeschikking in werking treedt, namelijk:
- U voorziet ons tijdig van alle informatie die van belang is voor een goede voortgang.
- de provincie Limburg verleent minimaal een gelijke subsidie van € 75,000,- voor dit

-

evenement;
de Stadstriathfon 2019 inclusief het Europees Kampioenschap Olympic Distance vindt
plaats conform het programma dat is opgenomen in de door u ingediende aanvraag.

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Verplichtingen

Er is een aantal algemene 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.

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 zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden

U doet

-
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Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 15 augustus 2019 de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie
in. Uw aanvraag tot vaststelling bevat:
1. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend, zijn verricht en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de

2.
3.

gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen;
een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten
(financieel verslag of jaarrekening). De financiële verantwoording sluit aan op de
begroting waarvoor subsidie is verleend. Verschillen tussen begroting en realisatie
worden toegelicht, tenzij deze van geringe betekenis zijn;
een accountantsverklaring. De financiële verantwoording wordt voorzien van een
verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, waaruit de
getrouwheid van deze verantwoording blijkt en tevens tot uitdrukking komt dat aan de
subsidievoorwaarden is voldaan.

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

Zorgtu ervoordat 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 Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op

c.va nder. kraa

n

@weert.

n

I

Met vriendel ijke groet,

burgemeester en wethoude

Brinkman
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organogram voorbereidang EK
Stadstriathlon 2019
Committee of Government
- W. van Oijen
Deputé Provincie Limburg - G. Koopmans
Burgemeester Gemeente Weeil J. Heijmans
Vooz¡tter Stichting Stadstriathlon Weert W. Weekers
Ondersteuning - T. Lemmen
Voozitter Nederlandse Triathlon Bond

Gomité yan aanbevet¡ng

proiectgroep
Voozitter - T. Lemmen

Denktank
Biomake congres

Voorzitter Stichting Stadstriathlon Weed - W. Weekers
Directeur Nederlandse Triathlon Bond - R. Groenman
Secretaris Stichting Stadstriathlon Weert E. van de Kerkhof
Beleidsambtenaar (top)sporl provincie Limburg p. Cortenraede
Ondersteuning - J. Linders
Beleidsadviseur sport - C. van der Kraan

lnterne stuurgroep
Weert

Stichting stadstriathlon

Voozitter-J.

Voozitter-W. Weeke¡s
Secretaris

Technische
organ¡sat¡e

-

Commerciële
organ¡sat¡e

He¡jmans

- T. Lemmen
Wethouder - F. van Eersel
Wethouder - G. Gabriels
- J. Linders
Secretaris

E. van de Kerkhof

Reg

ulier lokaal evenementenoverleg
Gemeente: evenementenvergunning,

evenementenondersteuning, verkeer, mil¡eu, stadstoez¡cht
politie
Brandweer
Geneeskundige Hulpverleningorganisatie in de Regio
Veiligheidsregio Limburg-Noord

Commun¡catie

Sport

Taeriem

