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Onderwerp
Weert etappeplaats Boels Ladies Tour 2019, 2O2O en 2027

Voorstel

1. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 40.000 voor het kunnen zijn van
etappeplaats voor de Boels Ladies Tour op woensdag 4 september 2019.
2. Deze financiële bijdrage te dekken uit het evenementenbudget vanuit het

prog ra m ma "Weert koerst op verbi nd i n g ; 20 L8-2022" .

3. Voor 2020 en 2O2! de financiële bijdrage dekken uit het evenementenbudget
vanuit het programma "Weert koerst op verbinding 20L8-2022.

Inleiding
Sinds 2017 is Weert etappeplaats voor de Boels Ladies Tour.
Aan deze 6 daagse wielerwedstrijd door Nederland, die behoort tot de internationale UCI
World Tour, verschijnt de absolute wereldtop op het gebied van dameswielrennen aan de
start.
Naar aanleiding van het succes van het zijn van etappeplaats in 2017 en 2018 heeft
koersdirecteur Thijs Rondhuis begin september 2018 aan Weert een aantrekkelijk voorstel
gedaan om voor de jaren 2OL9, 2020 en 2O2L etappeplaats te zijn. Dit voorstel is
bijgevoegd.
In de B&W-vergadering van 25 september 2018 heeft uw college besloten om met het
aanbod van de heer Rondhuis in te stemmen.

Eind 2018 kwam vast te staan dat Weert op woensdag 4 september 2019 etappeplaats is
De opzet en het parcours zijn dan hetzelfde als in 2019. Eind 2018 is het lokaal
organisatiecomité met de voorbereidingen op de etappe 2019 begonnen.

Beoogd effect/doel
Door het binnen halen van dit top-wielerevenement kan Weert zich internationaal op de
kaart zetten (promotie van de stad), waarbij Weert zich kan afficheren als sport- en
wielerstad waardoor tevens wielertoeristen naar Weert gehaald kunnen worden.
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Argumenten

Met het worden van etappeplaats kunnen meerdere doelen worden gerealiseerd
Met het zijn van etappeplaats voor de Boels Ladies Tour kan Weert zich internationaal
op de kaaft zetten; zie het hoofddoel zoals hierover al beschreven.
Tevens kan erd.m.v. side events invulling worden gegeven aan aspecten i.h.k.v.
breedtesport/sport en bewegen. Omdat de etappe dit jaar op een woensdagmiddag
plaatsvindt richten we ons qua side-events specifiek op de schooljeugd en hun ouders

Kanttekeningen en risico's

De relatie van het evenement met citymarketing
Met het gedurende 3 jaar zijn van etappeplaats voor de Boels Ladies Tour wil Weert zich
o.a. op de kaaft zetten als spoft-/wielerstad. Weert is inmiddels door de stichting Limburg
Cycling erkend als wielergemeente. Zoals bekend worden in het kader van citymarketing
de pijlers voor de komende jaren onderzocht van de terreinen waarop Weert zich wil gaan
afficheren. Uit dat onderzoek zal moeten blijken of het zijn van sportstad tot een van die
niiiarc hôh^^rt

Financiële, personele en juridische gevolgen

Kosten voor het zijn van etappeplaats in 2019, 2010 en 2021.
Alhoewel de inlegkosten die de landelijk organisator vraagt vanaf 2019 verdubbeld zijn,
wordt voor Weert het inlegbedrag gehandhaafd op het bedrag van 2016 en 2Ot7 zijnde
€ 20.000,-. Voor het live kunnen uitzenden van de etappe Weert door L1 TV wordt een
financiële bijdrage van € 5.000 gevraagd.
De kosten voor het zijn van etappeplaats in 2019 worden geraamd op € 40.000,-.
Dit is als volgt te specificeren:

Inlegbedrag bij de stichting
Bijdrage 2,5 uur live TV
Organisatiekosten
Totaal
Bijdrage provincie
Resteert

€ 20.000,-
. 5.000,-
. 20.000,-
€ 45.000,-
. 5.000.-
€ 40.000,-

Nu de Boels Ladies Tour organisatie en de provincie Limburg mee betalen aan 2,5 uur live
TV van elk van de drie Limburgse etappes (Gennep, Weert en Sittard-Geleen) kan de
eigen financiële bijdrage voor de betreffende gemeenten geminimaliseerd worden naar
€ 5.000 per etappe-gemeente.

De totale kosten voor het zijn van etappeplaats in 2018 bedroegen €43.749,36. Hier
stond een provinciale subsidie tegenover van € 7.500.

De dekking van de kosten voor het zijn van etappeplaats in 2019 kan vanuit het jaarlijks
beschikbare budget voor grote evenementen ad € 150.000 vanuit het programma "Weert
koerst op verbinding; 2Ot8-2O22. De financiële ruimte daartoe is aanwezig.

Duurzaamheid
Met dit aspect wordt voor zover mogelijk rekening gehouden.
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Uitvoering/evaluatie
Courage BV is in opdracht van de stichting Holland Ladies Tour de landelijk organisator
van de Boels Ladies Tour. Voor de lokale uitvoering werkt de stichting met een lokaal
organisatiecomité.
Na afloop van het evenement evalueren de landelijk organisator en het lokaal
organisatiecomité.
Zoals reeds vermeld heeft het college op 25 september 2018 besloten dat Weert voor de
jaren 2019, 2O2O en 2021 etappeplaats is. Inmiddels is bekend dat Weert finaledag
(zondag) mag zijn voor de zesdaagse van 2020.
Weert is tevens in beeld voor de grote landelijke presentatie van alle ploegen op 2
september 2019. Hiervoor is bij de landelijk organisator het Munttheater in beeld.

Gomm unicatie/ partici patie
De landelijk organisator verzorgt de communicatie landelijk alsmede naar de rensters.
Het lokaal organisatie-comité zorgt voor de PR en communicatie lokaal en regionaal en
informeert aanwonenden en bedrijven langs het parcours. De stichting Punt Welzijn zorgt
voor de communicatie naar de leerlingen van alle basisscholen.
Een van de eerste acties die de landelijk organisator momenteel in voorbereiding heeft is
het wereldkundig maken dat Weert etappeplaats is voor de jaren 20t9, 2O2O en 2021.
Een concept tekst hiervoor is klaar.

Overleg gevoerd met

Intern:
a

a

Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW (budgethouder)
Lindy Bos, communicatie (i.v.m. persbericht)

Extern:
¡ Thijs Rondhuis landelijk organisator Boels Ladies Tour

Bijlagen:

o Meerjarenvoorstel koersdirecteur Thijs Rondhuis
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