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Onderwerp
Hippische Campus, Weert-West.

Voorstel
1. Onderzoeken naar vestiging Hippische Campus in Weert West te beëindigen.
2. Kennis te nemen van ontbinding van stichtingen Hippisch Centre of Excellence

(HCE) en Van Horne Hippique (VHH).
3. Verzoek aan provincie om aanwending GOML-subsidie in verlengde van HCE door

VHH in te trekken.
4. Terug te ontvangen gelden ten gunste te laten komen van Algemene Dienst.
s. Raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
De stichting Hippisch Centre of Excellence wordt conform planning ontbonden. De stichting
Van Horne Hippique was belast met de feitelijke realisatie van een hippische campus in
Weert-West.
Nader onderzoek heeft aangetoond dat dit ruimtelijk en financieel-/exploitatie technisch
niet mogelijk is.
Samen met de provincie is de conclusie getrokken dat beide stichtingen ontbonden kunnen
worden en de onderzoeksopdracht als beëindigd kan worden beschouwd.
De provincie dekt via een koplopersubsidie de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van
de buitenbak af, Na betaling van deze subsidie en verrekening tussen VHH en HCE van de
voorfinanciering, kunnen de accountants de finale financiële verantwoording opstellen en
de besturen dechargeren.
Het restant van de beschikbaar gestelde subsidiegelden wordt daarna verdeeld tussen
provincie/gemeente Weert en regiogemeenten.
De verdere uitbouw van de Hippische campus wordt primair overgelaten aan de
marktpartijen. De overheid treedt waar wenselijk en mogelijk in een
sti m ulerende/faciliterende rol.
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Beoogd effect/doel
Versterking van de Hippisehe Sport in Weert/Limburg

Argumenten
De marktpartijen hebben diverse targets al op eigen kracht waargemaakt.
Een businessplan, met een verantwoorde exploitatie, is niet tot stand gekomen via
Van Horne Hippique (VHH).
Het via subsidiegelden forceren van een verdere feitelijke uitbouw van een hippische
campus wordt niet verantwoord geacht. De voorkeur gaat uit dat we de marktpartijen zelf
volgende stappen laten zetten.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Nadat beide stichtingen (HCE/VHH) ontbonden zijn, worden de resterende gelden

teruggestort naar de gemeente en de provincie. De provincie verdeelt het teruggestorte
bedrag over de GOML-deelnemers (provincie en gemeenten)'
De uitgaven van beide stlchtlngen worden verantwoord via accourrtanLscontroles.
Exacte bedragen worden bij de eindafrekeningen nog getoetst, maar van de beschikbaar
gestelde €500.000,- is noq > € 300.000,- in kas. Weert ontvangt hiervan t.z.t. het
evenredige deel van de door ons beschikbaar gestelde € 250.000,- en het evenredig deel
van de GOMl-bijdrage van € 250.000,- als een van de acht deelnemers.
Na de finale financiële verantwoording komt hier duidelijkheid over.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie
De Raad informeren via bijgaande conceptbrief.

Overleg gevoerd met
Provincie Limburg(A. Marx/Deputé Koopmans), HCE, VHH, Citaverde, HQ, Provisus,
Equestrian, familie Ehrens, afdelingen Financiën(E. Salman/C.v.d. Oever), OCSW (C. v.d
Kraan, M. van Meijel).

Bijlagen:
- concept-raadsi nformatiebrief
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