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Vergadering Gemeenteraad van 27-01-2016  

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn  Raadsvoorstel: 
RAD-001213  

Naam opsteller voorstel : Kraan, Cisca van der  Zaaknummer JOIN: 
Z/15/012126  

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Nota 'Topsportbeleid 2016-2020' 
 
Voorstel  
 
1. De nota ‘Topsportbeleid 2016-2020’ vast te stellen. 
2. De Deelsubsidieverordening Sport 2013 aan te passen. 
3. Voor het jaar 2016 een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting BSW en de 
uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W. 
 
Inleiding  
 
Op 3 november 2015 heeft uw raad de conceptnota ‘Topsportbeleid 2015-2020’ vastgesteld 
en besloten hiervoor inspraak te verlenen. De inspraakperiode is voorbij. Het 
inspraakverslag is door ons college vastgesteld en betrokken bij de definitieve nota. Het 
topsportbeleid kan nu definitief worden vastgesteld.  
De inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van de concept nota. Wel hebben 
wij zelf een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de ondersteuning van de 
topsportorganisaties.  Verder zijn in de nota zijn op onderdelen correcties doorgevoerd en 
heeft op onderdelen actualisatie plaatsgevonden. 
 
Beoogd effect/doel  
Om te komen tot uitvoering van het nieuwe beleid stellen wij voor:   
1. De nota ‘Topsportbeleid 2016-2020’ vast te stellen. 
2. De Deelsubsidieverordening Sport 2013 aan te passen. 
3. Voor het jaar 2016 een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting BSW en de 
uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W. 
 
Argumenten  
 
Ad 1.  Vaststelling nota ‘Topsportbeleid 2016-2020’ 
In totaal hebben 5 organisaties gebruik gemaakt van de verleende inspraak:  
- Turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert 
- Triathlonvereniging Weert 
- Cableski club ENTC 
- LVO Weert / Topsport Talent School  
- Volleybalvereniging Stravoc 
Inspraak heeft plaatsgevonden op basis van gesprekken. Bij Stravoc is hieraan een 
schriftelijk ingediende zienswijze vooraf gegaan. De opmerkingen en vragen uit de inspraak 
worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de “Sportzone Weert”, een traject dat 
in samenwerking met de provincie wordt gestart. Dit is benoemd in paragraaf 9.2.5. van de 
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nota. Voor de inhoud van de zienswijzen verwijzen wij naar het inspraakverslag. Dit is als 
bijlage 4 toegevoegd aan de nota.  
 
Overzicht correcties en actualisaties doorgevoerd t.o.v. de conceptnota 
Op basis van opmerkingen en actuele ontwikkelingen zijn enkele correcties en actualisaties 
doorgevoerd ten opzichte van de conceptnota: 
 
Actualisaties:  
- Tekst over het Provinciale beleid (paragraaf 3.3).  
- Tekst over de toekomstplannen voor het KMS-terrein (paragraaf 4.6) 
- Besluitvorming door uw  raad d.d. 3 november 2015 over de subsidie aan de Stichting 

Weerter Topvolleybal voor het competitiejaar 2015-2016 (paragraaf 5.3.2. en paragraaf 
9.3.1.) 

- Tekst over activiteiten Stichting BSW (paragraaf 5.3.2.) 
- Tekst over geregistreerde topsporters (paragraaf 6.1.) 
- Tekst over de ontwikkeling van nieuwe RTC’s (paragraaf 7.5) 
- Het verkrijgen van de status ‘opleidingsvereniging’ door Triathlonvereniging Weert 

(paragraaf 7.6.) 
‐ De besluitvorming door uw raad d.d. 3 november 2015 over subsidie aan de Stichting  

Stadstriathlon Weert (paragraaf 8.2.1.) 
- Geraamde kosten voor de aanpassing van de tribune en de kantine op sportpark St. 

Theunis (paragraaf 9.2.1. en 9.3.2). 
- Geraamde kosten voor de realisatie van de handboogbaan op sportpark St. Theunis 

(paragraaf 9.2.2. en 9.3.2). 
- Verzoek om cofinanciering voor investeringen in accommodaties aan de provincie 

(paragraaf 9.2.5. en 9.3.2).   
- Betrekken inspraakreacties in proces voor de verdere ontwikkeling van ‘Sportzone 

Weert’ (paragraaf 9.2.5).  
- De hoogte van de bezuinigingstaakstelling op subsidies en tarieven sportaccommodaties 

en de relatie van de vaststelling van dit beleid met deze taakstelling (paragraaf 9.3.1. 
en 9.3.4.). 
 

Correcties: 
- Tekst ureninzet combinatiefunctionaris (paragraaf 9.2.2.) 
- Tekst Topsport Limburg (paragraaf 3.3.3.) 
 
Inhoudelijke wijziging t.o.v. de conceptnota 
In de conceptnota is de subsidie voor topsportorganisaties gekoppeld aan het spelen op het 
hoogste nationale niveau voor senioren (eredivisie). Dit is conform huidig beleid. In geval 
van degradatie is in de conceptnota voorgesteld om de subsidie nog maximaal 2 jaar voort 
te zetten, mits het doel bestaat om terug te keren naar de eredivisie. Dit is in het huidige 
beleid één jaar. Bovenstaande sluit onvoldoende aan bij de actuele situatie / ontwikkelingen. 
Daarom hebben wij dit in de definitieve nota gewijzigd.  
 
Bij basketbal is er geen sprake meer van degradatie uit de eredivisie. Sinds enkele jaren 
bestaat de eredivisie ook uit twee competities: de reguliere competitie (Dutch Basketball 
League) en een competitie voor spelers tot 24 jaar (Dutch Talent League). Een vereniging 
dient aan beide competities deel te nemen.  BSW speelt ook in de Dutch Basketball League 
in hoofdzaak met jong talent. Talenten krijgen hierdoor in Weert volop ruimte om zich te 
ontwikkelen. Nadeel is dat het team een lage plek inneemt in de competitie. In de Dutch 
Talent League draait BSW wel mee in de top. Het niveau van de jeugdspelers is dus prima.  
 
Bij het volleybal is wel degradatie uit de eredivisie mogelijk.  Als gevolg van het faillissement 
speelt VC Weert nu zelfs in de eerste divisie (twee niveaus onder de eredivisie). Stichting 
Weerter Topvolleybal streeft terugkeer naar de eredivisie na. De eerste stap, terugkeer naar 
de topklasse (één niveau onder de eredivisie) in het seizoen 2016-2017 lijkt op basis van 
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de resultaten tot op heden haalbaar. Op grond van het voorstel in de conceptnota geldt dan 
nog subsidie voor het seizoen 2016-2017 (tweede jaar na degradatie uit de eredivisie). 
Indien dan echter geen promotie wordt gerealiseerd naar de eredivisie, vervalt de subsidie. 
Wij verwachten dat promotie naar de eredivisie in het seizoen 2016-2017 een moeilijke 
opgave is.  
 
In het nieuwe beleid kiezen we nadrukkelijk voor het steunen van basketbal en volleybal. 
Doel is om te komen tot versterking van deze takken van sport op alle niveaus door middel 
van integrale planontwikkeling. Bij BSW is er geen risico op degradatie, maar vergt de positie 
in de eredivisie wel aandacht (beleving topsport en uitstraling op breedtesport). Koppeling 
van subsidie aan het niveau van de eredivisie kan bij het volleybal leiden tot afbreuk van 
het nagestreefde doel. Behoud van volleybal op hoog niveau is van belang zodat talenten 
die nu in Weert worden opgeleid ook in Weert kunnen spelen. De koppeling van eerste 
divisie (Stramproy) en topklasse (Weert) kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.   
 
Gezien bovenstaande hebben wij het volgende verwerkt bij de aanbevelingen in hoofdstuk 
9 van de nota:  
Basketbal 
- De subsidie koppelen aan het spelen in de eredivisie (Dutch Basketball League en Dutch 

Talent League).  
- Het subsidiebedrag met ingang van 2016 te verhogen naar € 22.000,- (conform 

concept-nota).  
- De subsidievoorwaarden (o.a. in relatie tot de koppeling met de breedtesport) in overleg 

met betrokken partijen concretiseren (RTC basketbal, vereniging BAL en Stichting BSW) 
ingaande 1-1-2017.  

- Vooruitlopend op deze uitgewerkte nieuwe regeling voor het jaar 2016 aan BSW een 
subsidie van € 22.000,- verlenen.     

Volleybal 
- Voor het seizoen 2016-2017 een subsidie verlenen van € 11.000,- indien promotie naar 

de topklasse wordt gerealiseerd. Uiteraard onder de voorwaarde dat de financiën 
aantoonbaar op orde zijn.   

- In 2017 een nieuw voorstel uitwerken voor ondersteuning op basis van de actuele 
ontwikkelingen en de  resultaten van de integrale planontwikkeling (Stichting Weerter 
Topvolleybal, volleybalvereniging Stravoc, RTC volleybal).   

 
Ad. 2. Hoofdstuk 4 van de Deelsubsidieverordening Sport intrekken 
De huidige subsidieregeling voor topsportorganisaties is opgenomen in hoofdstuk 4 van de 
Deelsubsidieverordening Sport 2013 behorende bij de ‘Algemene Subsidieverordening 
Welzijn en evenementen 2013’.  In verband met rechtszekerheid van zowel de verstrekker 
van de subsidies als de aanvrager / ontvanger is het van belang dat de verordening actueel 
blijft. De regeling die nu in de Deelsubsidieverordening Sport 2013 sluit niet meer aan bij 
het voorgestelde nieuwe beleid. Deze regeling dient daarom te vervallen. Dit is verwerkt in 
de bijvoegde wijzigingsverordening ‘Deelsubsidieverordening Sport 2013’.    
 
Ad. 3. Subsidie voor het jaar 2016 aan Stichting BSW 
Zoals uitgelegd bij Ad. 1 willen wij het concretiseren van de subsidievoorwaarden voor 
Stichting BSW graag in overleg invullen. Dit vergt enige tijd. De subsidie aan BSW loopt 
momenteel per kalenderjaar. Een logische ingangsdatum voor de nieuwe subsidieregeling 
is daarom 1 januari 2017. Besluitvorming kan dan meelopen in het proces van de herijking 
van het subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties dat per 1-1-2017 in werking treedt.  
Voor het jaar 2016 dient uiteraard wel subsidie te worden verleend. Wij stellen voor om 
vooruitlopend op de nieuwe subsidieregeling voor het jaar 2016 een subsidie van € 22.000,- 
te verlenen en de uitvoering hiervan te mandateren aan ons college.  In overleg met 
Stichting BSW zullen wij de inhoudelijke voorwaarden voor dit ene jaar apart invullen. 
Analoog aan de besluitvorming van uw raad d.d. 3 november 2015 over de subsidie voor 
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het topvolleybal, zullen wij bij de subsidieverlening aan BSW een goede controle toepassen 
op de ingediende begroting.  
 
 
 
Kanttekeningen De verlening van de subsidie voor het seizoen 2015-2016 aan Stichting 
Weerter Topvolleybal (SWT) is nog niet uitgevoerd. De actuele begroting is gunstiger dan 
de begroting die is aangeleverd ten behoeve van de subsidieaanvraag. In januari vindt 
hierover overleg plaats met SWT.     
 
Financiële gevolgen  
 
1. Inzet jaarlijkse budgetten 2015 t/m 2020 
Uitvoering van de aanbevelingen in hoofdstuk 9, uitgezonderd de investeringen in 
sportaccommodaties, past binnen het beschikbare budget voor topsportsubsidie dat is 
opgenomen in de begroting. Dit is een budget van € 56.000,-. Voor het jaar 2015 is dit 
budget éénmalig bijgesteld naar € 47.000,- (tussentijdse bezuiniging).  

 
2. Dekking lasten voorgestelde investeringen in sportaccommodaties 
In de aanbevelingen worden de volgende investeringen voorgesteld: 
 
1 Topsportvloer sportzaal RKEC € 40.000,00 
2 Sportomgeving St. Theunis 

‐ Aanpassingen sporthal 
‐ Buitenbaan handboogschieten 

 
€ 95.000,00 

€ 108.295,00 
 Totaal € 243.295,00 

 
Voor bovenstaande investeringen is in  de gemeentebegroting 2016 voor de Sportomgeving 
St. Theunis een bedrag van € 100.000,- opgenomen (prioriteitenbudget).  Voor het 
resterende bedrag van € 143.295,-  is subsidie aangevraagd bij de provincie. De provincie 
neemt hierover uiterlijk aanvang januari 2016 een besluit. Verwerking van de 
subsidietoekenning wordt uitgevoerd via de kwartaalrapportage.      
 
3. Kosten samenwerking provincie Limburg 
Aan de samenwerking met de provincie Limburg zijn vooralsnog geen kosten verbonden. De 
samenwerking kan leiden tot resultaten waardoor behoefte aan aanvullende gemeentelijke 
middelen ontstaat. Dekking moet op dat moment worden bezien. Indien dit niet mogelijk is 
binnen bestaande middelen, dan wordt dit separaat voor besluitvorming aan uw raad 
voorgelegd.  
 
4. Relatie traject ‘Kiezen met Visie’ 
Binnen het traject ‘Kiezen met visie’  is gekozen voor een bezuiniging op subsidies aan 
vrijwilligersorganisaties en tarieven sportaccommodaties ingaande 1-1-2017. Bij de 
begrotingsbehandeling in november 2015 heeft uw raad ervoor gekozen de voorgestelde 
taakstelling te corrigeren van € 519.000,- naar € 200.000,-. Bij het vaststellen van de 
conceptnota hebben wij aangegeven dat het redelijk is de subsidies voor topsport ook te 
betrekken bij de invulling uitwerking van het nieuwe stelsel. Het gaat dan niet om de inhoud 
maar om het financiële aspect. Dit geldt nog steeds, maar op grond van de gewijzigde 
taakstelling, zullen wij wel zeer kritisch zijn op de bezuinigingen op het budget. Het budget 
hiervoor is in relatieve zin beperkt. Ook zijn wij ervan overtuigd dat de topsport positieve 
effecten heeft voor de breedtesport.  
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Uitvoering/evaluatie  
Na besluitvorming door uw raad zal het college uitvoering geven aan het beleid. Uw raad 
wordt op de volgende wijze betrokken:  
- De uitgewerkte subsidieregeling voor topbasketbal wordt meegenomen in het proces 

van herijking van het subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties.  
- Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 wordt een voorstel voorgelegd voor de  

ondersteuning van het topvolleybal in Weert op basis van de ontwikkelingen. 
- De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling 

van de ‘Sportzone Weert’.  Eventueel separate adviezen indien nodig.  
  
Communicatie/participatie  
De belanghebbende organisaties die zijn benoemd in de nota en sportverenigingen worden 
geïnformeerd over de besluitvorming door uw raad.   
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
- Nota ‘Topsportbeleid 2016-2020’ 
- Wijzigingsverordening ‘Deelsubsidieverordening Sport 2013’ 

 
 
 
 
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-001213 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-12-2015; 
 
 
 
 besluit: 
 
1. De nota ‘Topsportbeleid 2016-2020’ vast te stellen. 
2. De Deelsubsidieverordening Sport 2013 aan te passen. 
3. Voor het jaar 2016 een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting BSW en de 
uitvoering hiervan te mandateren aan het college van B&W. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27-01-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


