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ONDERWERP 

 
Conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
a. Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en hiervoor inspraak te 
verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema. 
b. Besluiten om een subsidie van maximaal € 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon 
Weert voor de organisatie van de stadstriathlon in 2016 gekoppeld aan genoemde voorwaarden en 
uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W. 
 
 
Beslispunt a:  
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
Weert is een echte sportgemeente. Veel organisaties zijn actief op het gebied van sport en 
bewegen. Al lange tijd vinden in Weert ook topsportactiviteiten plaats. Sinds 1997 formuleert de 
gemeente daarom ook een apart topsportbeleid. Er is de laatste jaren veel beweging geweest op 
het gebied van de topsport. De topsportorganisaties voor volleybal en basketbal zijn nog steeds 
actief, maar zijn financieel in moeilijker vaarwater gekomen. Hiernaast zijn er diverse Regionale 
Talenten Centra gevestigd en zijn enkele topsportevenementen van de grond gekomen.  
In 2012 hebben de topsportorganisaties en de gemeenteraad gevraagd het topsportbeleid 
inhoudelijk onder de loep te nemen. Anders kijken naar topsport, meer betekenis geven aan de 
brede uitstraling van topsport, dat is concreet het verzoek. Uw raad heeft gevraagd om binnen dit 
nieuwe beleid ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de Regionale Talentencentra (RTC’s). 
Vooruitlopend op het nieuwe beleid heeft uw raad: 
- Vanaf 2014 extra middelen beschikbaar gesteld. Het jaarlijkse budget voor topsport(subsidie) 

is verhoogd van € 28.000,- naar € 56.000,-. Besluitvorming over de inzet van het verhoogde 
budget is gekoppeld aan een nieuw topsportbeleid.  

- In september 2014 een motie aangenomen die ons college opdraagt om bij de toewijzing van 
het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties voorrang te verlenen aan gebruik door 
RTC’s.  

 
Ons college heeft is naar aanleiding van alle ontwikkelingen in gesprek gegaan met de Provincie 
Limburg. De Provincie Limburg ziet veel kansen in Weert voor een verdere ontwikkeling van sport 
met een focus op topsport en talentontwikkeling. De Provincie wil graag samen met de gemeente 
onderzoeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven. In december 2014 heeft zij deze ambitie 
formeel richting de gemeente Weert uitgesproken. 
 
 
Doel van dit voorstel is: 

- Het vaststellen van de conceptnota ‘Topsportbeleid 2015-2020’ en hiervoor inspraak te 
verlenen.  
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PROBLEEMSTELLING 
 
Conceptnota ‘Topsportbeleid 2015-2020’ 
Het huidige topsportbeleid sluit niet meer aan bij de recente ontwikkelingen op het gebied van de 
topsport. Afstemming op deze ontwikkelingen is van belang.  
In de nota zijn op basis van een inventarisatie de ontwikkelingen in de afgelopen jaren in beeld 
gebracht, alsmede actuele vraagstukken benoemd. Dit is gedaan op de volgende onderdelen: 
- Topsportorganisaties 
- Topsporters 
- Talentontwikkeling 
- Topsportevenementen   
 
Hoofdconclusies zijn: 
- De sterke ontwikkeling van de topsportactiviteiten is het gevolg van het grote aantal 

organisaties dat in Weert actief is op het gebied van de sport gecombineerd met het creëren 
van goede randvoorwaarden en steun voor de ontwikkeling van topsportactiviteiten door de 
gemeente, de Provincie en het onderwijs.  

- Er is veel potentie voor een verdere ontwikkeling van de topsportactiviteiten. De organisatoren 
van de huidige activiteiten blijven aan de weg timmeren en hebben ambities om de activiteiten 
naar een hoger niveau te tillen. De goede ondersteuningsstructuur en het hoge 
(sport)voorzieningenniveau in Weert bieden, mede in combinatie met provinciale 
ondersteuning, volop kansen voor inpassing van nieuwe activiteiten. 

- Er zijn echter ook bedreigingen. Het is een uitdaging om deze bedreigingen in positieve zin om 
te buigen. Een van deze bedreigingen is de moeilijke financiële positie van de 
topsportorganisaties. Ook is het van belang dat de samenwerking tussen breedtesport, 
talentontwikkeling en topsport wordt verbeterd.  

 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Conceptnota ‘Topsportbeleid 2015-2020’ 
 
Samengevat worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
De centrale aanbeveling is om te kiezen voor het blijven ondersteunen van de topsport. Sport is 
één van de elementen die bijdraagt aan het realiseren van een aantrekkelijk woonklimaat, dat 
nadrukkelijk ook jonge gezinnen dient aan te trekken. Sporten en bewegen is voor de Nederlander 
van toenemende waarde en juist in de doelgroep jonge gezinnen is er sprake van een hoge 
sportparticipatie. Topsport, waaronder ook topsportevenementen heeft binnen de keten sport een 
hoge promotionele waarde. Topsport kan hiermee dus prima worden ingezet om Weert naar buiten 
toe neer te zetten als een stad met een keur aan mogelijkheden op het gebied van sport en 
bewegen. Door het goed verbinden van topsport met breedtesport, kan topsport op haar beurt 
weer bijdragen aan de versterking van de breedtesport in Weert. Ten aanzien van de 
topsportevenementen geldt ook nog de economische waarde. Op grond van bovenstaande waarden 
verdient de topsport in Weert het om te worden ondersteund en is het stimuleren van een verdere 
ontwikkeling gewenst. Concreet wordt aanbevolen de volgende keuzes te maken:  
1. Ondersteuning van de topsportorganisaties voor basketbal en volleybal. 

2. Ondersteuning van de RTC’s voor basketbal, volleybal en handboogschieten. 

3. Waardering van individuele topsporters  / talenten.  

4. Ondersteuning van de evenementen ‘Stadstriathlon Weert’ en ‘Kings of Archery’. 

 

Voor de uitwerking van de aanbevelingen 1 t/m 4 (inhoudelijk en financieel) wordt verwezen naar 

hoofdstuk 9 van de concept-nota.  

 

Naast bovenstaande keuzes willen wij graag de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van 

de topsport in Weert onderzoeken in samenwerking met de Provincie Limburg. Het proces voor 

deze samenwerking is inmiddels actief opgepakt. Dit proces draagt tevens bij aan het 

ondersteunen van de realisatie van de bovenstaande aanbevelingen genoemd bij de punten 1, 2 en 

4. Vooralsnog zijn vanuit onze zijde de volgende onderwerpen/doelstellingen geformuleerd: 
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1. Behoud en doorontwikkeling bestaande RTC’s 

2. Vestiging van nieuwe RTC’s 

3. Versterking ondersteuningsstructuur talentontwikkeling 

4. Brede ontwikkeling hippische sport 

5. Verbeteren en aanpassen van accommodaties ten behoeve van talentontwikkeling 

6. Versterking van de verbinding tussen topsport-talentontwikkeling-breedtesport 

7. Topsportevenementen met (inter)nationale uitstraling verankeren 

Voor de concrete inhoud van deze doelstellingen / onderwerpen wordt verwezen naar de ‘matrix’ 

die is opgenomen in paragraaf 9.2.5. van de concept-nota.  

 

 
Beslispunt b: 
In 2014 en 2015 is door zowel de gemeente als de provincie een subsidie verleend voor de 
Stadstriathlon Weert. Mede door deze subsidies is Stichting Stadstriathlon Weert in staat geweest 
te bouwen aan haar ambitie om het evenement vanaf 2014 stapsgewijs te laten groeien tot een 
evenement van internationale allure. De weg voor deze groei is vastgelegd in de ‘Roadmap 2024’. 
Aanbeveling 4 voorziet in de keuze om dit evenement de komende jaren te blijven steunen.  
Voor Stichting Stadstriathlon Weert is het van belang is om op korte termijn (uiterlijk november 
2015) duidelijkheid te hebben over subsidie van gemeente en provincie voor het jaar 2016. De 
inschrijving bij de bonden dient uiterlijk op 25 september 2015 te gebeuren. De organisatie dient 
de financiële haalbaarheid hierna op korte termijn te kunnen aantonen. Zij heeft de gemeente en 
de Provincie daarom gevraagd om zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over subsidie voor het 
jaar 2016. Wij stellen daarom voor om, vooruitlopend op besluitvorming over de definitieve nota 
topsportbleid, te besluiten om aan Stichting Stadstriathlon Weert een subsidie van maximaal  
€ 15.000,- te verlenen voor de stadstriathlon in het jaar 2016. Wel gekoppeld aan een minimaal 
gelijke provinciale subsidie en gekoppeld aan realisatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in de 
‘Roadmap 2024’.  
 
 

FINANCIËLE GEVOLGEN 
 
1. Inzet jaarlijkse budgeten 2015 t/m 2020 
Uitvoering van de aanbevelingen 1 t/m 4, inclusief het vooruitlopende besluit om voor de 
Stadstriatlon Weert in 2016 subsidie te verlenen, past binnen het beschikbare budget voor 
topsport(subsidie) dat is opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit is een budget van € 56.000,-. 
Voor het jaar 2015 geldt dat het beschikbare budget met € 9.000,- neerwaarts is bijgesteld naar  
€ 47.000,-. Dit in verband met een tussentijdse bezuinigingsronde in 2015.  
 
2. Dekking lasten voorgestelde investeringen in sportaccommodaties 
 
Uitzondering op punt 1 vormen voorgestelde investeringen in accommodaties die onderdeel 
uitmaken van de aanbevelingen 1 en 2. Het gaat om: 
 
1 Topsportvloer sportzaal RKEC € 40.000,00 
2 Sportomgeving St. Theunis 

- Aanpassingen sporthal 
- Realisatie buitenbaan handboogschieten 

 
€ 100.000,00 
€ 117.500,00 

 Totaal € 257.500,00 
 
In de concept gemeentebegroting 2016 is een bedrag van € 100.000,- opgenomen voor de 
Sportomgeving St. Theunis (prioriteitenbudget). Besluitvorming over de begroting 2016 door de 
raad vindt plaats in november 2015. Dit is dus vóór de definitieve besluitvorming van de raad over 
de nota.  Voor het resterende bedrag van € 157.500,- is cofinanciering aangevraagd bij de 
Provincie Limburg. De provincie neemt hierover naar verwachting in het 4e kwartaal van 2015 een 
besluit.  Bij een positief besluit van de provincie kan uitvoering plaatsvinden. Er wordt dan voor de 
volledige investeringen een kredietvoorstel voorgelegd aan uw raad.  
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3. Kosten samenwerking Provincie Limburg 
Aan de samenwerking met de provincie zijn vooralsnog geen kosten verbonden. De nagestreefde 
doelen hebben deels betrekking op samenwerking op onderdelen waarvoor het gemeentelijke 
budget van € 56.000,- wordt ingezet.  
De samenwerking kan leiden tot resultaten waardoor behoefte aan aanvullende gemeentelijke 
middelen ontstaat. Dekking zal op dat moment moeten worden bezien. Indien dit niet mogelijk is 
binnen bestaande middelen dan wordt dit separaat voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. 
Ook de provincie koppelt op voorhand geen budget aan eventuele resultaten die voortvloeien uit de 
samenwerking.   
 
4. Relatie ‘Kiezen met visie’ 
In juli 2015 zijn door uw raad keuzes gemaakt voor te realiseren bezuinigingen in het kader van 
het traject ‘Kiezen met Visie’. Een van deze keuzes is het realiseren van een bezuiniging op de 
subsidies aan vrijwilligersorganisaties in combinatie met een verhoging van de tarieven voor het 
gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Met ingang van 2017 dient een structurele 
bezuiniging van € 519.000,- te zijn gerealiseerd. De topsportsubsidie (budget van € 56.000,-) valt 
ook onder deze opdracht (subsidies aan vrijwilligersorganisaties).   
Verder uitstel van het nieuwe topsportbeleid vinden wij echter niet gewenst. Dit betekent niet dat 
wij voorstellen om op voorhand een bezuiniging op de subsidies voor topsport uit te sluiten van de 
te realiseren bezuiniging op subsidies. Wij zijn van mening dat dit dient te worden meegenomen in 
de brede afweging die moet worden gemaakt. In het kader van het traject ‘bezuiniging op 
subsidies en tarieven’  neemt uw raad een besluit over het totale pakket. Concreet kan dit dus tot 
bijstelling van het nu voorliggende topsportbeleid leiden. 
     
 

COMMUNICATIE 
 
De conceptnota is tot stand gekomen op basis van informatie uit gesprekken met betrokken 
organisaties. Dit zijn specifieke gesprekken geweest met betrekking tot het nieuwe topsportbeleid, 
maar ook gesprekken die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en de 
uitvoering van het huidige beleid. De uitwerking van de nota heeft een relatief lange doorlooptijd 
gekend. Er is niet voor gekozen om steeds nieuwe gesprekken te voeren. Het inspraaktraject 
maakt het mogelijk eventuele onvolkomenheden als gevolg hiervan inzichtelijk te maken. Om de 
belanghebbenden voldoende ruimte te geven om te reageren hebben wij hen na onze 
besluitvorming op 1 september actief geïnformeerd over het gereed komen van de concept-nota.  
 
Formele inspraak  
Wij stellen voor inspraak te verlenen aan alle belanghebbenden. Wij stellen voor om inspraak op 
maat te verlenen op grond van artikel 4 tweede lid van de Inspraakverordening van de gemeente 
Weert, volgens onderstaand schema: 
 
Schriftelijke inspraakprocedure  4 november -  2 december 2015 
Verwerken zienswijzen en eventueel aanpassingen verwerken 2e helft november en 1e helft december 
Vaststellen nota “Topsportbeleid 2015-2020”.  B&W: 15 december 2015 

Raad: 27 januari 2016 

 
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing. 
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ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW)� 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

 �  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. Discussiepunt in gemeenteraad: dekking 
subsidie stadstriathlon. 

 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001155 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  29 september 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
a. Vaststellen van de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' en hiervoor inspraak te verlenen 
conform het voorgestelde schema. 
b. Verlenen van een subsidie van maximaal € 15.000,- aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de 
organisatie van de stadstriathlon in 2016 gekoppeld aan genoemde voorwaarden en uitvoering 
hiervan te mandateren aan het college van B&W. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  3 november 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


