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Vergadering van de gemeenteraad van  3 november 2015 

Portefeuillehouder :  G.J.W. Gabriëls 

Behandelend ambtenaar : Cisca van der Kraan  Nummer raadsvoorstel: RAD-001163   

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 63 Agendapunt: 11 
Kraan, Cisca van der OCSW S2  
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ONDERWERP 

 
Subsidie Stichting Weerter Topvolleybal 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Besluiten een subsidie van € 7.932,- te verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor het 
spelen van damesvolleybal in de eerste divisie in het seizoen 2015-2016 gekoppeld aan de 
genoemde voorwaarden en uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
In Weert wordt sinds 1997 dames volleybal gespeeld op het hoogste nationale niveau, de 
eredivisie. Deze topsportactiviteit is gelieerd aan volleybalvereniging VC Weert/VCB. De exploitatie 
van het eredivisieteam was sinds 2010 ondergebracht in de Stichting Volleybal Promotion Weert 
(SVPW).  In april 2015 degradeerde het team van SVPW naar het onderliggende niveau, de 
topklasse. In juli 2015 was SVPW genoodzaakt het faillissement aan te vragen. De degradatie en 
het faillissement staan los van elkaar.  
VC Weert/VCB wil de topsportactiviteit graag voortzetten en heeft het nog door SVPW gevormde 
team voor het seizoen 2015-2016 kunnen behouden. Dit team beschikt over de kwaliteit om te 
spelen om het kampioenschap in de topklasse. Als gevolg van het faillissement van SVPW is echter 
het speelrecht voor de topklasse vervallen. De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) steunt de 
ambitie van VC Weert/VCB en heeft de vereniging daarom voor het seizoen 2015-2016 speelrecht 
toegekend voor de eerste divisie. Dit is één niveau onder de topklasse. Dit maakt het voor VC 
Weert / VCB mogelijk om in 2 jaar tijd terug te keren naar de eredivisie. De resterende “hobbel” 
voor VC Weert/VCB is het sluitend krijgen van de begroting. Daarom is de gemeente gevraagd om 
voor het seizoen 2015-2016 de topsportsubsidie van € 11.000,- te handhaven. Op 13 september 
2015 is een nieuwe stichting opgericht om de exploitatie van de topsportactiviteit in onder te 
brengen. Dit is de Stichting Weerter Topvolleybal (SWT). 
Op grond van het huidige topsportbeleid is het niet mogelijk topsportsubsidie te verstrekken aan 
SWT voor het spelen in de eerste divisie. Daarom leggen wij de besluitvorming hierover middels dit 
voorstel voor aan uw raad.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Op grond van het huidige topsportbeleid is topsportsubsidie gekoppeld aan het spelen van 
competitie in teamverband op het hoogste nationale niveau voor senioren. Bij degradatie naar het 
één na hoogste niveau wordt de subsidie nog één jaar voortgezet, mits de ambitie bestaat om 
terug te keren naar het hoogste niveau. Als de terugkeer niet wordt gerealiseerd, vervalt de 
subsidie.   
Zonder faillissement van SVWP zou het team in het seizoen 2015-2016 zijn uitgekomen in de 
topklasse, het op één na hoogste niveau. De activiteit was dan nog in aanmerking gekomen voor 
subsidie. De ambitie om terug te keren naar het hoogste niveau was aanwezig en het geformeerde 
team had de potentie om deze ambitie waar te maken.  
Zoals aangegeven heeft VC Weert/VCB het team na het faillissement kunnen behouden. Helaas 
bleek spelen in de topklasse voor het seizoen 2015-2016 op basis van de reglementen van de 
Nevobo niet haalbaar. Het team speelt daarom feitelijk het komende seizoen op een te laag niveau. 



 

Pagina 2 
 
 

De geambieerde weg terug naar de eredivisie kost daarom minimaal twee jaar in plaats van één 
jaar. Behoud van het team en hiermee behoud van de potentie de ambitie waar te maken, 
betekent voor SWT wel dat ook een budget beschikbaar dient te zijn dat aansluit bij de betreffende 
ambitie. SWT heeft aangegeven dat dit zonder de topsportsubsidie van € 11.000,- momenteel niet 
haalbaar is. Zij verwacht op korte termijn geen “risicodragers” te vinden voor dit bedrag.   
SWT heeft de begroting voor het seizoen 2015-2016 aangeleverd. Zonder subsidie van de 
gemeente is er sprake van een tekort van € 7.932,-.   In de begroting is ook een kostenpost van  
€ 7.500,- opgenomen voor een te betalen vergoeding aan de curator van SVPW inzake het 
speelrecht. Een directe toekenning van het speelrecht door de Nevobo aan VC Weer/VCB was 
reglementair niet mogelijk. Het is daarom toegekend aan de curator. Deze dient het over te dragen 
aan VC Weert/VCB. De vereniging is hiervoor een vergoeding verschuldigd voor de kosten die de 
curator hiertoe maakt.   
De competitie van het seizoen 2015-2016 is gestart op 19 september 2015. De eerste wedstrijd 
voor VC Weert/VCB (STW) staat gepland op 3 oktober 2015. Op 12 september is wel al de 
bekercompetitie van start gegaan. VC Weert/VCB komt uit in de hoogste klasse van de 
bekercompetitie. Op 12 september heeft zij via 2 overwinningen van 3-0 de tweede ronde van deze 
competitie bereikt.    
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Wij stellen voor om subsidie te verlenen aan SWT. Er is sprake van een bijzondere situatie. Sportief 
gezien heeft het team de kwaliteit om te spelen in de topklasse, waarvoor binnen de huidige 
beleidskaders wel subsidie kan worden verleend. Als gevolg van het faillissement van SVPW speelt 
het team één klasse lager. Het verlenen van de subsidie draagt bij aan behoud van het topvolleybal 
in Weert. Dit sluit aan bij de ambitie die is opgenomen in de concept-nota topsportbeleid, welke 
eveneens in deze raadscyclus van 28 oktober aan uw raad voor besluitvorming is aangeboden. In 
deze concept-nota wordt voorgesteld om, op het gebied van competitiesport op het hoogste 
niveau, de komende jaren exclusief te kiezen voor volleybal en basketbal. Dit wegens de brede 
invulling van deze takken van sport in Weert: breedtesport, talentontwikkeling (RTC) én topsport. 
Het beleid voorziet in het stimuleren en faciliteren van een integrale planontwikkeling voor deze 
takken van sport vanuit de organisaties zelf. Deze planontwikkeling dient te zijn gericht op de 
versterking van de verbinding tussen de breedtesport – talentontwikkeling (RTC’s)- topsport en 
versterking van de kwaliteit op alle niveau’s. Doel hiervan is de verankering van deze takken van 
sport in Weert te versterken. Bij de versterking op het niveau van de topsport is de verbetering 
van de financiële positie van de topsportorganisaties nadrukkelijk als aandachtspunt benoemd. Ook 
goede samenwerking binnen de regio maakt hiervan onderdeel uit. 
Wel stellen wij voor de hoogte van de subsidie te bepalen op € 7.932,-. Dit is het tekort op de 
begroting. De gevraagde subsidie van € 11.000,- is niet nodig. Aangezien het een bijzondere 
situatie is vinden wij het gewenst de hoogte van de subsidie zoveel als mogelijk te beperken.   
 
De gemeente heeft de afgelopen jaren al enkele keren financieel “bijgesprongen” om het 
topvolleybal te helpen met extra subsidies. Desondanks is er twee keer sprake geweest van een 
faillissement. Naast het recente faillissement van SVPW in juli 2015 was er in 2010 een 
faillissement van Stichting Topvolleybal Weert en in 2006 van de Stichting VC Weert Topsport. Ten 
aanzien van de faillissementen in 2006 en 2010 heeft de gemeente in totaal voor een bedrag van  
€ 23.183,62 aan vorderingen ingebracht. Ten aanzien van het faillissement in 2015 is een 
vordering van € 2.134,50 ingebracht. Het betreft vorderingen voor niet-betaalde huur voor het 
gebruik van de sportaccommodaties.  Gelukkig is de activiteit “topvolleybal” in al deze jaren wel 
voortgezet. Uiteindelijk is het grootste deel van de kosten alle jaren gedekt door de 
topsportorganisaties zelf. Het vergt veel inspanning van vrijwillige bestuurders om het topvolleybal 
in Weert  te kunnen laten plaatsvinden. Wij waarderen het dat er weer vrijwilligers zijn “opgestaan” 
om via de SWT de activiteit te kunnen voortzetten. Wel adviseren wij om in de toekomst extra 
kosten voor de gemeente, buiten de te verlenen subsidies op grond van het topsportbeleid, zoveel 
als mogelijk uit te sluiten. Daarom stellen wij voor om de subsidie van € 7.932,- alleen te verlenen 
als SWT aan de volgende voorwaarden voldoet:   
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- SWT levert een duidelijke toelichting op de ingediende begroting en stukken ter onderbouwing 
van de begrote baten en lasten (sponsorcontracten, spelerscontracten, competitiekosten etc).   

- De overdracht van het speelrecht van de curator aan VC Weert/VCB heeft vóór de 
subsidieverlening plaatsgevonden en is financieel afgewikkeld.  
 

Verder is het van belang dat er geen nieuwe huurachterstanden ontstaan. Wij zullen daarom 
zorgen voor een zodanige verrekening van de zaalhuur met de subsidie dat er geen nieuwe 
vorderingen kunnen ontstaan. De zaalhuur voor het seizoen 2015-2016 is lager dan de te verlenen 
subsidie.  
 
Wij hebben aan SWT aangegeven dat besluitvorming over de subsidie voor de start van de 
competitie niet haalbaar is. STW dient zelf af te wegen of zij met inachtneming van deze 
onzekerheid (financieel risico) deelneemt aan de competitie.   
 
Verder hebben wij SWT ervan in kennis gesteld dat de subsidie ná het seizoen 2015-2016 definitief 
eindigt als er géén promotie naar de topklasse wordt gerealiseerd. Er is dan definitief geen sprake 
meer van topsportbeoefening. Als wel promotie plaatsvindt, wordt een verzoek voor subsidie 
getoetst aan het dan geldende topsportbeleid.  
 

 
FINANCIËLE GEVOLGEN 

 
Van de totale subsidie van € 7.932,- heeft € 3.966,- betrekking op het kalenderjaar 2015 en  
€ 3.966,- op het kalenderjaar 2016. Dekking is als volgt mogelijk: 
 
2015 
De subsidiebetaling aan SVPW is medio 2015 beëindigd. De verleende subsidie van € 11.000,- voor 
het kalenderjaar 2015 is door ons college definitief vastgesteld op € 5.500,-. De resterende  
€ 5.500,- kan worden ingezet ter dekking van de subsidie aan SWT voor de eerste helft van het 
seizoen 2015-2016 (periode augustus t/m december). Dit past binnen het beschikbare budget voor 
topsport(subsidie) in 2015 van € 41.000,-. Na deze subsidie resteert er nog een budget van  
€ 14.534,-.    
 
2016 
De subsidie van € 3.966,- voor de tweede helft van het seizoen 2015-2016 (januari t/m juli) kan 
worden gedekt uit het budget voor topsport(subsidie)van € 56.000,- dat is opgenomen in de 
conceptbegroting 2016.  
 
 

COMMUNICATIE 
 
SWT is op de hoogte van het voorstel aan uw raad. Na besluitvorming door uw raad zullen wij SWT 
informeren over de uitkomst. Bij positieve besluitvorming zullen wij de subsidie verlenen. 
 

EVALUATIE 
 
In de concept-nota topsportbeleid, welke eveneens in deze raadscyclus van 28 oktober aan uw 
raad voor besluitvorming is aangeboden, is een voorstel uitgewerkt voor de kaders voor de 
toekomstige subsidie voor het topvolleybal. Bij vaststelling van dit beleid zijn dit de geldende 
kaders vanaf juli 2016.  
 

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. 
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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-001163 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  22 september 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Een subsidie van  € 7.932,- verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor het spelen van 
damesvolleybal in de eerste divisie in het seizoen 2015-2016 gekoppeld aan de genoemde 
voorwaarden en uitvoering hiervan 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 
 
 
 


