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Deel II vragen Marie-Thérèse van den Bergh VVD

A). Eerder ingediende vragen (openstaand of deels beantwoord)

1. Waar is extra omzet economische impact terecht gekomen (locatie; in Weert of meer erbuiten)?

Bijgevoegd het antwoord van de Zuyd Hogeschool.

2. Uitkomsten EK Weert vergelijkbaar met Iron Man Maastricht en Amstel Gold Race en mate 

betrokkenheid gemeente daar?

Bijgevoegd het antwoord van de Zuyd Hogeschool.

3. Bijdrage Rabobank (in bijlage Hogeschool Zuyd staat dat dit niet bekend is)

De bijdrage van de Rabobank over 2019 was € 10.000 incl btw. Dit is bij het vooronderzoek van de 

hogeschool niet op tafel gekomen.

4. Status bijdrage Triatlonbond (indicatie hoogte)

De stichting heeft van de Nederlandse Triatlon Bond een factuur van € 21.750 ontvangen voor de 

door hun verleende diensten. Hierover vindt op 17 december a.s. een gesprek plaats.

5. Waren in bidbook toezeggingen van sponsoren opgenomen (zo ja hebben die dan ook betaald)?

Neen, was niet opgenomen.

6. Zijn alle kosten rondom beveiliging etc. toegerekend aan de triatlon?

Het totaal aantal events dat gelijktijdig in hetzelfde deel van de stad plaatsvond had gevolgen voor 

mobiliteit (bereikbaarheid van de stad, (bege)leiding van verkeersstromen en parkeren), voor de 

veiligheid (crowdmanagement, beveiliging, cameratoezicht en overall coördinatie) en gezondheid 

(preventie en medische zorg). Dit kon niet bij de afzonderlijke organisatoren worden neergelegd, 

zodat de gemeente als overheidsorgaan dat zelf moest oppakken en regelen. Deze kosten zijn 

volledig toegerekend naar het evenement als totaal.

7. Wat was het aantal deelnemers aan de reguliere stadstriatlon (bijv. 2018, 2017)?

Om een indicatie te geven van het aantal deelnemende atleten aan de reguliere stadtriatlon Weert 

van 2011 tot en met 2018 verwijzen we naar bijgevoegde pagina uit het bidbook.

B). Vragen gesteld tijdens de commissie S&I 

1. Uitleg financieel tekort/dekking

Het financieel tekort ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel (collegevergadering 5 

november 2019) was € 192.000. De recentelijk toegekende extra subsidie van de provincie en de 

voorlopige VWS-subsidie van € 222.750 zijn daarin reeds verwerkt.  Omdat het stichtingsdeel van        

€ 29.000 uit het tekort van € 192.000 wordt afgedekt uit het budget “bovenregionale evenementen” 

bedraagt het tekort € 163.000.  We vragen de raad dit tekort af te dekken.
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Dat het financieel eindresultaat later anders kan zijn, hangt af van de definitieve VWS-subsidie en 

nagekomen facturen. Dit eventuele verdere tekort zullen we alsdan op andere wijze afdekken dan 

wel dat het wordt meegenomen in de jaarrekening.

2. Wat is status VWS-subsidie, wordt deze overgeboekt van stichting naar gemeente en hoe zeker 

is dit/juridisch of anderszins vastgelegd?

Donderdagavond 12 december is er over de juridische regeling rondom de definitieve afronding van 

de VWS-subsidie een bestuurlijk overleg met de stichting. Bij aanvang van de raadsvergadering van 

18 december a.s. zal de portefeuillehouder de raad over de uitkomst hiervan informeren.

3. Hoe hoog is de VWS-subsidie die de stichting al van VWS heeft ontvangen?

Op 13 november 2019 is vanuit met ministerie van VWS een bedrag van € 222.750 op het 

rekeningnummer van de stichting stadstriatlon Weert bijgeschreven. Dit is het volle bedrag van de 

bij beschikking van 14 oktober 2019 voorlopig toegekende subsidie.

4. Hoe zeker is dat de volledige € 222.750 VWS-subsidie is/wordt ontvangen (bedrag substantieel 

lager)?

Is niet zeker. 100% zekerheid is er pas bij de definitieve vaststelling van de subsidie door VWS. Dat is 

uiterlijk 22 weken na 9 januari 2020.

5. Zit in subsidie ook de € 50.000 voor het side event BioMake congres (klopt naam en wat is 

status)?

In totaal zijn voor side-events zo’n € 95.000 aan kosten gemaakt. Hierin zijn voor het themacongres 

genaamd “Voeding in Beweging” voor € 29.000 aan kosten opgenomen.

6. Zijn vrijwilligers en/of hun verenigingen benadeeld nu de kosten vrijwilligers fors lager zijn?

Neen. De vergoedingen waar de vrijwilligers recht op hebben zijn door de stichting uitgekeerd. Ook 

werden de vrijwilligers bij hun inzet gefaciliteerd (catering e.d.). Vanwege de financiële situatie is de 

geplande vrijwilligersavond niet door gegaan.

7. Wat waren de rollen van de Provincie en de NTB?

De provincie Limburg en de Nederlandse Triatlon Bond (NTB) hebben in mei 2017 samen met de 

stichting en de gemeente het bidbook EK Weert opgesteld en in Kitzbühel mee verdedigd. De NTB 

maakte vast deel uit van de projectgroep stichting-gemeente-NTB, die sedert januari 2018 actief 

was. De provincie was agendalid van deze projectgroep en sloot waar nodig aan. Daarnaast namen 

de bestuurders van provincie en NTB deel aan de bestuurlijk afstemmingsoverleggen in de aanloop 

naar het EK. De NTB zorgde via hun kanalen voor PR & Communicatie over het EK richting atleten. 

Verder assisteerde de NTB bij het leggen van contacten over het EK met VWS en NOC-NSF. Naast het 

toekennen van subsidies dacht de provincie op de achtergrond mee om van het EK een succes te 

kunnen maken. 

8. Wie heeft besluit genomen dat stichting zich moest richten op sportactiviteiten en gemeente op 

sponsorwerving?

Gehoord het college van B&W heeft de interne stuurgroep op 11 december 2018 besloten om JOVO 

management t/m juni 2019 voor 3 dagen per week in te huren. 
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9. Is sponsorwerving een taak van de gemeente?

Dat is afhankelijk van het dossier.

10. Hebben gemeente en/of stichting continu voldoende zicht gehad in de financiën?

Op basis van de dan beschikbare informatie is er voor het college steeds voldoende zicht op de 

financiën geweest.

11. Hoe is de betrokkenheid van de stichting op dit moment?

We trekken samen op. Er is sprake van een goede relatie tussen stichting en gemeente.


