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Onderwerp

Subsidie Stichting Stadstriathlon Weert 2018.

Voorstel

Aan Stichting Stadstriathlon Weert voor het jaar 2018 een subsidie te verstrekken van
€ 15.000,-.
De subsidie direct vast te stellen conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding

Op 27 januari 2016 is door de raad de nota'Topspoftbeleid 2OL6-2020'vastgesteld. Hierin
is vastgelegd dat Stichting Stadstriathlon Weert 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 activiteiten 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 de organisatie 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'.
Stichting Stadstriathlon Weert heeft op 14 september 2OL7 de aanvraag voor subsidie voor
het jaar 2018 ingediend. Op 31 oktober zijn de gevraagde aanvullende gegevens verstrekt.
De Stadstriathlon Weert vindt plaats van 8 t/m 10 juni 2018.

Beoogd effect/doel

Het rechtmatig verlenen van de subsidie aan Stichting Stadstriathlon Weert.

te vullen doot het B&W secretariaat:
tÆÁuroor¿

tr Akkoord met tekstuele åanpassing door portefeuillehouder
¡ Anders, nl.:
Beslissing d.d.: Nummer

! Niet akkoord ¡ A-stuk
! B-stuk
¡ C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

OCSW

Cisca van der Kraan (o4ss-57s63)

drs. G.J.W. (Geert) Gabr¡ëls

B&w-voorstel:
DJ-32652

Zaaknummer:
12055

Publicatie:
Openbaar

S B W

FVE

W

PS

W

GG

W

MvdH

De

Weert,
8 jan

\tr
akkoord

ñ V qî r4
bespreken U

Besluit college ;(

]o /" i&

g
¡ Gewijzigde versie



Argumenten

1. Uitvoering geven aan het topsportbeleid
Door het vaststellen van de subsidie geeft uw college uitvoering aan het door de raad
vastgestelde topsportbeleid. De invulling van het programma 2018 voldoet aan de
doelstellingen die zijn vastgelegd in de'Roadmap2024'. Er is sprake van een aansprekend
3-daags programma bestaande uit recreatieve activiteiten, wedstrijden voor breedtesport
en wedstrijden voor topsport op nationaal en internationaal niveau. Ook in 2OL7 zijn door
de nationale en internationale triathlonbonden (NTB en ETU) weer belangrijke
(selectie)wedstrijden voor organisatie toegewezen aan Stichting Stadstriathlon Weert.
Bij de subsidieverlening wordt de financiële haalbaarheid van de uitvoering van de
activiteiten beoordeeld. De door Stichting Stadstriathlon Weert ingediende begroting kent
een overschot van € 500,-. De begrote kosten zijn ten opzichte van 2OL7 met € 14.000,-
gestegen van € 91.000,- naar € 105.000,-.
De inkomsten bestaan uit deelnemersbijdragen, sponsoring en subsidie. De groei van de
begroting wordt volledlg gereallseerd door hogere deelnemersbijdragert. De orgartisatie
verwacht dat de jaarlijkse stijging van het aantal deelnemers zich in 2018 voortzet. Het
begrote budget voor sponsoring blijft met € 30.000,- gelijk aan de begroting 2OL7. ln 2Ol7
werd uiteindelijk maar €. t7.670,- aan sponsorinkomsten gerealiseerd. In november 2Ol7
was van de begrote € 30.000,- voor 2018 al ruim € 18.000,- gerealiseerd. Stichting
Stadstriathlon Weert heeft er vertrouwen in dat het bedrag van € 30.000,- in 2018 wel kan
worden gerealiseerd. Indien het niet volledig wordt gerealiseerd, heeft zij mogelijkheden
om te besparen aan de uitgavenkant. Deze wordt altijd ruim begroot. De subsidie is conform
de toegezegde bijdragen van gemeente en provincie begroot.
De toename aan de kostenkant zit verspreid over diverse posten. Zo zijn de posten voor het
parcours en de PR verhoogd met € 3.000,- en € 3.500,-. Ook is er een post onvoorzien
opgenomen in de begroting van € 5.500,-. In de begrotingen van voorgaande jaren was nog
geen ruimte voor een post voor onvoorziene kosten.
Wij achten de ingediende begroting realistisch.

2. Gelijke subsidie van provincie Limburg
In het Triathlon Platform Limburg (opgericht op initiatief van de provincie Limburg) zijn alle
belangrijke stakeholders binnen de triathlonsport in Limburg vertegenwoordigd. Het
platform stelt jaarlijks een werkplan op waarin alle in Limburg uit te voeren
triathlonactiviteiten zijn opgenomen. De provincie Limburg koppelt subsidieverlening aan dit
werkplan. De Stadstriathlon Weert is opgenomen in het werkplan 2018. De provincie
Limburg heeft ambtelijk bevestigd dat Stichting Stadstriathlon Weert op basis van dit
werkplan een aanvraag voor provinciale subsidie van € 15.000,- kan indienen.

3. Directe vaststelling vanwege vast bedrag
Er is met ingang van het nieuwe topsportbeleid in 2016 gekozen voor een vast
subsidiebedrag van € 15.000,-. Dit betekent dat als het evenement afsluit met een positief
resultaat er geen subsidie hoeft te worden terugbetaald. De organisatie kan dit bedrag dan
gebruiken voor het vormen van een reserve of inzetten in navolgende jaren. Het vaste
subsidiebedrag maakt het mogelijk de subsidie direct vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie van € 15.000,- kan ten laste worden gebracht van het beschikbare budget voor
topsportsubsidie in 2018.
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Uitvoering/evaluatie

Na akkoord van uw college wordt de concept-beschikking definitief en kan deze worden
verzonden.

Communicatie/ pa rticipatie

Stichting Stadstriathlon Weert wordt geinformeerd via de beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:
- P. Vos, financieel adviseur afdeling OCSW

Extern:
- Niet van toepassing.

Bijlagen

Aanvraag subsidieverlening
Concept-beschikking
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Stichting Stadstriathlon Weert
Irenelaan 32
6006 HD Weert

weert, 0l FEB. 20.18

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieverlening 2018
DJ-12055

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voorde Stadstriathlon Weert 2018. Dit evenementvindt plaats van vrijdag B
tot en met zondag 10 juni 2018 in en rond het centrum van Weert. In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor de organisatie van de Stadstriathlon Weert 2018 direct vast op
€ 15.000,-. U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen voor de vaststelling van de subsidie.
De grondslag voor deze subsidie is vastgelegd in de 'Nota topsportbeleid 2OL6-2020'.

Betaling
De subsidie wordt uitbetaald op uw bankrekeningnummer NL02 RABO 0300680619

Voorwaarden
Er zijn een tweetal voorwaarden waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen alvorens
deze subsidiebeschikking in werking treedt, namelijk:
- de provincie Limburg verleent minimaal een gelijke subsidie van € 15.000,- voor dit

evenement;
- de stadstriathlon vindt plaats conform het programma dat is opgenomen in de door u

ingediende aanvraag.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moetvoldoen:

- 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.

- U doet 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

zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

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



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 ervoor dat 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 hesluit waar het hezwaarschrift 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.vander. kraa n@weert. n I

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouder4

G rinkman A.A.M.M. Heij
secretaris burgemeester

2


