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Geacht bestuur,

Op 16 augustus heeft u ons per brief verzocht om een integrale kosten-baten
vergelijking op te stellen van de gemeentelijke uitgaven voor de voetbalverenigingen in
Weert. Daarnaast heeft er op 19 september een bestuurlijk overleg met uw
verenigingsbestuur plaatsgevonden. In deze brief reageren wij op uw brief van 16
augustus en op de zaken die tijdens het bestuurlijk overleg zijn afgesproken.

Reactie op uw brief van 16 augustus

Wij zien af van het maken van een kosten-baten vergelijking zoals door u gevraagd.
Hieronder leggen wij u uit waarom.

Het probleem dat u in uw brief benoemt, is dat Wilhelmina '08 op korte en middellange
termijn voor aanzienlijke onderhoudskosten komt te staan die de financiële draagkracht
van de vereniging ver te boven gaan. U bent ervan overtuigd dat Wilhelmina '08 niet op
vergelijkbare wijze met andere voetbalclubs wordt behandeld en financieel wordt
ondersteund. Door middel van de door u gevraagde kosten-baten vergelijking wilt u dit
aantonen.

Of Wilhelmina '08 in aanmerking komt voor een financiële bijdrage voor
onderhoudskosten toetsen wij in eerste instantie aan het door de gemeenteraad
vastgestelde subsidiebeleid. Een vergelijking met gemaakte kosten op andere locaties is
hierbij niet relevant. Binnen ons huidige subsidiebeleid zien wij geen mogelijkheden om
Wilhelmina '08, naast de onderhoudssubsidie die u al krijgt, aanvullend financieel te
ondersteunen.

Zoals u zelf al aanhaalt in uw brief, werken wij momenteel aan een actualisatie van het
sportaccommodatiebeleid. Hierbij maken wij de actuele kosten van de diverse
accommodaties inzichtelijk. Het is bekend dat de financiële draagkracht van de
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voetbalverenigingen de laatste jaren is afgenomen. De verenigingen zijn hierover ook
met elkaar in gesprek. Meer samenwerking zal nodig zijn om een gezonde toekomst van
de voetbalsport in Weert te borgen. Binnen het traject van de actualisatie van het
spoftaccommodatiebeleid gaan wij hierover met de voetbalverenigingen in gesprek,
zodat we samen kunnen beoordelen welke maatregelen er nodig zijn en op welke
termijn.

Þaralia nn rfcnr¡lran lractrrrrrliik nwarla¡r l(l sentemher

We hebben dit jaar met uw bestuur diverse gesprekken gevoerd. Het laatste gesprek
vond plaats op 18 september met wethouder Van Eijk en wethouder Geelen. In dit
gesprek hebben we onder andere gesproken over de mogelijkheden tot financiële
ondersteuning van Wilhelmina '08. Wij hebben toegezegd te onderzoeken of:

. de vaste onderhoudssubsidie die u jaarlijks van de qemeente ontvangt,
geïndexeerd kan worden;

. u in aanmerking kunt komen voor een verduurzamingssubsidie.

Onderhoudssubsidie
De subsidie die Wilhelmina '08 jaarlijks ontvangt voor het onderhoud van de sportvelden
op sportpark Drakesteijn kan niet worden geïndexeerd. Voor alle verenigingen die van de
gemeente Weert subsidie ontvangen, geldt dat er geen indexeringen plaatsvinden. Om
precedentwerking te voorkomen, zien wij geen andere mogelijkheid dan de
onderhoudssubsidie op hetzelfde niveau Jrandlravelr.

Bijstellingen van (de hoogte van) subsidics vinden uitsluitend plaats op de momenten dat
het subsidiebeleid wordt geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in
2016. De nieuwe subsidieverordening is sinds l januari 2077 van kracht. Een verhoging
van de onderhoudssubsidie van Wilhelrnina '08 kunne¡l wij bij een volgende actualisatie
van het subsidiebeleid meewegen. Wij kunnen op dit moment helaas niet inschatten
wanneer een volgende actualisatie gaat plaatsvinden.

Ve rd uu rza m i n gssu bsid ic
De gemeente werkt momenteel aan een voorstel om verenigingen te helpen bij het
verduurzamen van eigen accommodaties door middel van een lening, waarvan de lasten
kunnen worden gedekt uit het voordeel op energiekosten. Wij verwachten hierover
binnen enkele maanden een voorstel te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Bij
een akkoord kan dit u extra financiële ruimte bieden. U wordt momenteel ondersteund
door de KNVB bij het verduurzamen van uw accommodatie via het initiatief "De Groene
Club". Mogelijk sluiten beide trajecten goed op elkaar aan.

Uw reactie op het verslag van het bestuurlijk overleg

Van het bestuurlijk overleg op 19 september is een verslag opgemaakt. Op t7 oktober
heeft u per e-mail op dit verslag gereageerd. Van uw reaetie, die na overleg met u aan
het verslag is toegevoegd, hebben wij kennisgenomen. Wij constateren dat uitspraken
die wij in het bestuurlijk overleg hebben gedaan door u anders geinterpreteerd zijn dan
dat deze bedoeld waren. Wij beseffen dan ook dat cle inhoucl van deze brief niet geheel
aansluit bij het gevoel dat u aan het bestuurlijk overleg hebt overgehouden. Dit laat
onverlet dat het standpunt van ons college zoals verwoord in deze brief overeind blijft.



Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Roel Deneer van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Spoft en Welzijn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575
454 en per e-mail r.deneer@weert.nl.
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