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2.

De hardheidsclausule artikel 22van de 'Algemene Subsidieverordening Weert
2OL7' toe te passen en de subsidieaanvraag van Stichting Basketbal Promotie

Limburg ontvankelijk te verklaren.
Besluiten om een subsidie van € 1.250,- te verlenen aan Stichting Basketball
Promotie Limburg (en direct vast te stellen) voor het organiseren van de
'Streetbal masters 20 18' conform bijgevoegde concept-beschi kki n g.
I

Inleiding
Stichting Basketbal Promotie Limburg (BPL) heeft een subsidie aangevraagd voor de
organisatie van de 'Streetballmasters 201.8'. De Streetballmasters is een reeks van
eendaagse toernooien 3 tegen 3 basketbal die jaarlijks plaatsvindt onder de vlag van de
Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Elk eendaags toernooi vormt een voorronde voor een
landelijk tweedaags eindtoernooi. Hier strijden de beste teams uit de voorrondes tegen
elkaar om de landelijke titels.
In de jaren 20L5L/m 2Ot7 is
hiervoor een subsidie verleend op grond van de subsidieregeling voor evenementen
('Deelsubsidieverordening Evenementen 2013' en 'Subsidieregeling Evenementen Weert
2077'). In 2016 is bij de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid (ingangsdatum 1-12Ot7) bepaald dat een subsidie voor eenzelfde evenement maximaal 3 keer wordt verleend.
Dit om te voorkomen dat het beschikbare budget'volloopt' met vaste evenementen. Er is
dan te weinig ruimte voor nieuwe evenementen. Als een evenement voor de 4e keer
plaatsvindt dient te worden beoordeeld of de subsidie voor het evenement behouden dient
te blijven. Op basis van de'Subsidieregeling Evenementen Weert 2OI7'mag subsidie voor
de Streetballmasters tot uiterlijk 2019 worden verleend voordat er dient te worden voorzien
in een andere (structurele) dekking. BPL wil de Streetballmasters structureel blijven
organiseren. Daarom wordt voorgesteld al vanaf 2018 te voorzien in een andere dekking,
het budget voor topsportsubsidie.
BPL organiseert sinds 2015 een van de voorrondes in Weert.

Weert,
29 me¡ 2018
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Beoogd effect/doel
Subsidie verlenen voor het evenerne¡ri Streetballmasters 2018

Argumenten

1.

De hardheidsclausule artikel 22 van de'Algemene Subsidieverordening Weert 2017'toe
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subsidieaanvraag van Stichting Basketbal Promotie Limburg

rkl a ren.

Voor de subsidiëring op grond van het topsportbeleid is de Algemene Subsidieverordening

Weert 2077 (ASV) van toepassing. De aanvraagtermijn is langer dan voor de
Subsidieregeling Evenementen 2017. De aanvraag van BPL valt niet binnen de gestelde

termijn van 13 weken die is opgenomen in de ASV. Dit is niet verwijtbaar aan BPL waardoor
de hardheidsclausule kan worden toegepast en de subsidieaanvraag ontvankelijk verklaard
kan worden.
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Besluiten om een subsidie van € 1.250,- te verlenen aan Stichting Basketball Promotie
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Behoud van het evenement is van belang voor Weert

De basketbalsport is onlosmakelijk verbonden met de gemeente Weert. Sinds 1982 is er
naast basketbal als breedtesport ook ered¡visiebasketbal in Weert. Sinds 2007 wordt ook
invulling gegeven aan de schakel tussen de breedtesport en de topsport, talentontwikkeling.
De organisatie van bovenstaande is in handen van BPL en de aanverwante vereniging BAL.

Beide organisaties streven naar een verdere versterking en ontwikkeling van

de

basketbalsport in Weert. De organisatie van de Streetballmasters maakt hiervan onderdeel
uit.
Het evenement oast bij het topsportbeleid
Het 3 tegen 3 basketbal is als aparte tak binnen de basketbalsport sterk in ontwikkeling. De
sport is naast het 5 tegen 5 basketbal toegevoegd aan het programma van de Olympische

Spelen

in 2020. De

Streetballmasters bestond aanvankelijk alleen

uit

een

breedtesportprogramma. Door geschetste ontwikkeling is er nu ook een topspoftprogramma

aan toegevoegd. Sporters kunnen in de voorrondes van de Streetballmasters punten
verdienen voor hun nationale ranking. Spelers met de hoogste ranking komen in aanmerking
voor cieeiname aan cie Oiympische Speien.
In het topsportbeleid is gekozen voor een vaste jaarlijkse subsidie voor de evenementen

'Stadstriathlon en Kings of Archery'. Bij beide evenementen is er ook sprake van een
combinatie van een breedtesport en een topsportprogramma.
Hoogte van de subsidie

In20L7 is een subsidie van € 1.250,- verleend. Deze subsidie is toen beoordeeld als redelijk
in relatie tot de kosten en de hoogte van de subsidie aan andere evenementen. Met de
subsidie van € 1.250,- is er sprake van een sluitende begroting.
Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevolgen

Voorgesteld wordt de subsidie ten laste te brengen van het budget voor topsportsubsidie.
In dit budget is in 2018 nog een financiële ruimte van € 2.500,-. Deze ruimte is ontstaan
door het wegvallen van de subsidie voor het evenement'Kings of Archery' met ingang van
2018. Het evenement vindt wel nog plaats maar niet meer in Weert. Dit heeft te maken met
behoefte aan de groei van het evenement (meer deelnemers), wat in Weert niet kan worden
ingevuld.
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Juridische gevolqen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Het huidige topsportbeleid loopt tot 2020. Voorgesteld wordt de subsidie aan de
Streetballmasters in ieder geval voort te zetten tot 2020 en ten laste te brengen van het
budget voor topspoftsubsidie. In 2019 vindt een evaluatie van het topsportbeleid plaats.
Het evenement Streetballmasters wordt betrokken in de evaluatie.

Gommunicatie/ participatie
BPL wordt op de hoogte gesteld van uw besluit via bijgevoegde concept-beschikking.
Overleg gevoerd met
Intern:
Twan Joosten, medewerker beleidsuitvoering
Patricia Vos, financieel consulent
Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Subsidieaanvraag met begroting 2018
Concept-beschikking 20 18
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