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Voorstel
1. Subsidie te verlenen aan de Nederlandse Handboog Bond van maximaal€ 2.000,- voor

het realiseren van 0,1 fte combinatiefunctionaris handboog RegionaalTalent Center
(RTC) voor de periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

2. Afspraken met de Nederlandse Handboog Bond, over de combinatiefunctionaris
handboog, voor de periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019
opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de
samenwerkin gsovereen komst.

3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

Inleiding

Op 6 oktober 2016 is de samenwerkingsovereenkomst'Regionaal Talenten Centrum
Handboogschieten' (RTC) gesloten met de Nederlandse Handboog Bond en Stichting
Promotie en Ontwikkeling Handboogsport (periode 1 december 2016 tot en met 30
november 2077). Naar aanleiding van deze overeenkomst is de combinatiefunctionaris
handboog werkzaam. De inzet van de combinatiefunctionaris handboog heeft tot goede
resultaten geleid (zie bijgevoegd evaluatieverslag) en draagt bij aan de ambities zoals
gesteld in de beleidsnotitie'Nota Topsportbeleid 2OL6-2O2O' (door de gemeenteraad
vastgesteld op 27 januari 2016). Continuering van de combinatiefunctionaris handboog is

dan ook gewenst.

Beoogd effect/doel

Continuering van de combinatiefunctionaris handboog draagt bij aan de gestelde ambities
van de Regionale Talenten Centra en topsport in Weert, met die van het RTC Handboog in
het bijzonder.
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Argumenten

1. Het RTC Handboog en inzet van de combinatiefunctionaris is beÍangrijk voor de
topsport in Weert.

De combinatiefunctionaris levert een belangrijke bijdrage bij het realiseren van de
gemeentelijke ambities :

- De gemeente Weert heeft een klimaat (en wenst dit te behouden) voor het
beoefenen van topsport binnen haar gemeente en heeft hiermee een regionale en
landelijke u itstraling.

- De gemeente Weert ondersteunt een select aantal sporten bij de vorming van
Regionale Trainings- of Talenten Centra.

- De gemeente Weert ondersteunt deze centra bij de ontwikkeling van een

faciliteitennetwerk voor topsporters en talenten.
- De gemeente Weeft hecht belang aan lokale samenwerking en afstemming van de

taken tussen handbooginstellingen onderling, tussen topsportinstellingen
onderling (andere RTC's) en met onderwijsinstellingen en
med ische/psycho log ische zorg.

2. De afspraken voor inzet van de combinatiefunctianaris dienen te worden verlengd

Daarvoor is het ondertekenen van Addendum II RTC Handboog 2018-2019 benodigd

3. Het ondertekenen van een addendum valt onder de bevoegdheid van de burgemeester.

Voorstel is om wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het
addendum.

Kanttekeningen en risico's

In de periode september 2018 tot en met juni 2019 wordt het beleid combinatiefuncties
herijkt. Doel is het opnieuw bepalen van een gemeentelijke visie en doelen met hieraan
gekoppeld de inzet van combinatiefunctionarissen. Streven is om met ingang van
schooljaar 2OL9-2020 de combinatiefunctionarissen op'nieuwe wijze' in te zetten. De

combinatiefunctionaris RTC Handboog maakt onderdeel uit van deze heroriëntatie.
Weliswaar is inzet van 0,1 fte combinatiefunctionaris RTC Handboog vastgelegd in het
gemeentelijk topsportbeleid dat een looptijd heeft van 2Ot5-2O20. Bij de heroriëntatie
wordt daarom ook een relatie gelegd naar het topsportbeleid. Een actualisatie van het
topsportbeleid staat gepland in 2019.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Continuering van de 0,1 fte combinatiefunctionaris handboog RTC voor de periode 1

september 2018 tot en met 31 augustus 2019 betekent een gemeentelijke bijdrage van
€ 2.000,-.

Dekking
De gemeentelijke subsidie van totaal € 2.000,- komt ten laste van het budget
combinatiefuncties (C 667,- t.l.v. budget 2018, € 1.333,- t.l.v. budget 2019). Continuering
van de combinatiefunctionaris handboog is in dit budget voorzien. Dit onder voorbehoud
van goedkeuring van de begroting2Ol9.
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Uitvoering/evaluatie

De combinatiefunctionaris handboog is in dienst bij de Nederlandse Handboog Bond en
werkt nauw samen met de Stichting Promotie en Ontwikkeling Handboogsport (STIPOH).

Op basis van het RTC beleids- en uiWoeringsplan en de voor Weert belangrijke
doelstellingen met betrekking tot topsport en breedtesport wordt door de
combinatiefunctionaris handboog uitvoering gegeven aan het'Werkplan RTC Weert' (zie
bijlage).

Uiterlijk 31 juni 2019 wordt een definitieve evaluatie van werkzaamheden ingediend,
inclusief de aanvraag voor subsidievaststelling. In de definitieve evaluatie wordt
inhoudelijk verslag gedaan van werkzaamheden, het aantal uren dat is besteed en welke
doelgroepen zijn benaderd/betrokken.

Com mu nicatie/ participatie

De Nederlandse Handboogbond en STIPOH worden door middel van bijgevoegde
beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
Cisca van der Kraan (beleidsadviseur OCSW)
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)
Roel Deneer (beleidsadviseur OCSW)

Extern:
Willem van de Worp (Nederlandse Handboog Bond)
Marc Steinmetz (STIPOH)

Bijlagen

1. Werkplan RTC Weert.
2. Addendum II combinatiefunctionaris handboog 2018-2019.
3. Beschikking Subsidieverlening Nederlandse Handboog Bond 2018-2019
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