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VRAGEN Mvr. M van den Bergh fractie VVD 

A). Algemeen 

Bijdrage gemeente 

Vraag: Is de € 30.000 aan subsidie voor 2018 doorgeschoven naar 2019 of in 2018 gebruikt waardoor 

het tekort nog hoger is? 

Antwoord: Neen, is niet doorgeschoven. 

Gemeente personeel 

Vraag: Hoe verhoudt inzet zich tot de reguliere stadstriatlon? 

Antwoord:  Het EK 2019 en de reguliere stadstriatlon 2019 zijn qua voorbereidingen vanuit de 

gemeente als één gezien. De voorzieningen waren immers dezelfde en de maatregelen waren 

vergelijkbaar.  

Bij de reguliere stadstriatlons van vóór 2019 was geen sprake van extra inzet van gemeentelijk 

personeel. Vergunningverlening, eventuele ingrepen in de openbare ruimte en representatie 

maakten deel uit van de reguliere taken/diensten van de gemeente. 

 

Bijdrage provincie 

Vraag: Hoe zit het precies met de subsidiering vanuit de provincie? 

Antwoord: De provincie volgt qua subsidiëring de gemeente. Dat wil zeggen jaarlijks € 15.000 en ten 

behoeve van de voorbereidingen op het EK voor 2018 € 30.000 extra en voor 2019 € 30.000 extra. 

 

B). Informatie richting raad 

Raad kent alleen: 

• B&W-voorstel 170404-24: TILS 1313 2017 

• Begroting 2018 prioriteit 24 

• RIB november 2019 

Vraag: Is dit alle info? 

Antwoord: Neen, zie ook B&W-voorstel 010908: TILS 1383  2018 .                                                                     

 

Raadsvoorstel 

Vraag: Wat hielden de activiteiten buiten de wedstrijden in? 

Antwoord: 

• PR en Communicatie 

• Sponsorwerving 

• Organiseren side-events: ETU-congres en themacongres Voeding in Beweging 

• Openings- en sluitingsceremonie incl internationale vlaggenparade 

• Hospitality (VIP-accommodatie, uitnodigen en verzorgen gasten, gastenvervoer en 

onderbrengen VIP’s in hotel) 

• Afstemming met andere side-events in de binnenstad 

• Overall regie m.b.t. mobiliteit, crowdmanagement, geneeskundige verzorging en veiligheid 

buiten de wedstrijden 

• Hulp bij subsidie-aanvraag VWS 

• Faciliteren bij hotelaccommodatie 
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Vraag: Waarom inhuur evenementenbureau en wat was hun ervaring? 

Antwoord: Noch de stichting, noch de gemeente beschikte over expertise met betrekking tot het 

organiseren van een topsportevenement op EK-niveau. Bovendien was het al 5 voor 12 toen bleek 

dat de hulp van de gemeente noodzakelijk was. 

Mede op aangeven van de provincie is in november 2018 contact gezocht met JOVO-Management 

die ruim 10 jaar ervaring had met het organiseren van topsportevenementen op EK- en zelf op WK- 

niveau, waaronder WK wielrennen 2012 en WK Cyclo Cross 2018. Maar ook NK Wielrennen en Eddy 

Merckx Classic 2015.  

Vraag: Waar is de extra omzet economische impact 1,5 miljoen euro terecht gekomen? 

Antwoord: Zoals uit de onderzoeksgegevens van de hogeschool Zuyd blijkt zijn de uitgaven gedaan 

voor: 

• Overnachtingen (hotel, B&B, camping e.d.) 

• Dagbestedingen (horeca, winkelen e.d.) 

• Additionele bestedingen 

Vraag: Zijn uitkomsten EK Weert vergelijkbaar met de Iron Man Maastricht en de  Amstel Gold Race 

en hoe was de betrokkenheid van de gemeente (personeel en financieel) bij deze evenementen? 

Antwoord: Deze vraag is door ons niet te beantwoorden aangezien wij dit niet weten. 

Vraag: Hoe hoog is de VWS-subsidie 

Antwoord:  Bij beschikking van 14 oktober 2019 heeft het ministerie van VWS een voorlopige 

subsidie van € 222.750 toegekend.  De stichting ging aanvankelijk uit van een lager bedrag. Deze 

subsidie moet uiterlijk 9 januari 2020 zijn verantwoord. Het ministerie moet binnen 22 weken na de 

verantwoording de subsidie definitief vaststellen. 

 

Onderzoek Zuyd Hogeschool (bijlage 1 en 2 bij raadsvoorstel) 

Vraag: Welke bedragen kloppen? 

Antwoord: De hogeschool heeft zich kennelijk gebaseerd op oude stukken waarin de stichting  

voorzichtige aannamen had gedaan. De uitgaven waren (zie ook bijlage 4 van het raadsvoorstel)                   

€ 790.000. De voorlopige VWS-subsidie is € 222.750. 

 

Media-aandacht (bijlage 3 bij raadsvoorstel) 

Vraag: Wat is de toegevoegde waarde van de geschetste media-aandacht. 

Antwoord:  De schijnwerpers waren 3 dagen lang op Weert gericht. Weert stond alle dagen 

internationaal “op de kaart” hetgeen ook de bedoeling was. Dit alles heeft hoe dan ook een 

toegevoegde waarde met zich meegebracht.                                                                                                                   

 

Vraag: Kunnen we deze media-aandacht ook voor de toekomst gebruiken? 

Antwoord:  Ja ongetwijfeld, al was het vanwege de contacten en de naamsbekendheid van Weert 

nationaal en internationaal. 

 

Financiële evaluatie (bijlage 4 bij raadsvoorstel) 

 

Vraag: Is het ambitieniveau tussen bid en realisatie gaandeweg bijgesteld? 

Antwoord: Het ambitieniveau als zodanig is in principe gaandeweg het proces niet bijgesteld. De 

begroting is gaandeweg het proces bijgesteld. Zo waren ten tijde van het bid (medio 2017) bij de 

stichting nog niet alle posten precies te duiden. Na het inwinnen van extern advies bij o.a. NOC-NSF 

is de begroting van de stichting qua lasten uiteindelijk verhoogd  naar € 779.000. 
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Vraag: Waarom zijn sponsorinkomsten zo laag gebleven? 

Antwoord: In het laatste kwartaal van 2018 kwamen we er achter dat we te weinig 

sponsorinkomsten binnen haalden. Hiervoor werd JOVO Management ingeschakeld. Snel bleek dat 

potentiële sponsoren hun sponsorbudget voor 2019 al vast hadden liggen. Vanaf begin 2019 was de 

inzet van JOVO hard nodig om het evenement succesvol te maken; waardoor de sponsorwerving op 

een laag pitje kwam te staan.  

 

Vraag: Waarom is bijdrage Rabobank niet bekend? 

Antwoord: Die is wel degelijk bekend. De stichting had met de Rabobank Weerterland & 

Cranendonck een driejaren sponsorovereenkomst gesloten ( 2017 t/m 2019) waarbij de eerste twee 

jaren de sponsorbijdrage € 7.500 was en in het EK-jaar € 10.000 incl btw. 

 

Vraag: Waarom is grote sponsor uitgebleven? 

Antwoord:  Lange tijd hadden we nog hoop op een grote landelijke sponsor. 2 weken vóór het EK 

bleek dit jammer genoeg echter niet te lukken. 

 

Vraag: Wat heeft de triatlonbond bijgedragen? 

Antwoord: Hierover zijn we nog in bestuurlijk overleg met de bond. 

 

Vraag: Waarom vermindering kosten niet kritisch bekeken toen duidelijk was dat sponsorgelden niet 

haalbaar bleken? 

Antwoord:  Daar is wel kritisch naar gekeken. Zo zijn enkele uitgaven geschrapt. Dit gold o.a. voor: 

* Schrappen extra magazine  €  17.000 

* Schrappen vrijwilligersfeest €    7.500 

* Schrappen T-shirts             €  26.250 

 

Vraag: Was het i.v.m. de veiligheid wel verstandig zoveel extra evenementen toe te staan? 

Antwoord:  Ja zonder twijfel, de wens was reuring/feest/veel te beleven in de stad. De 

veiligheidsmaatregelen zijn hierop volledig afgestemd. Elke organisator trof weliswaar z’n eigen 

maatregelen doch vanwege het totaal was een overall rol van uit de overheid (als overkoepeling van 

het gehaal) op het gebied van mobiliteit en veiligheid noodzakelijk (cumulatief effect). 

Vraag: Waarom is niet vastgehouden aan wat in bidbook stond qua inkomsten en uitgaven; waarom 

toch meer uitgaven? 

Antwoord:  Het bidbook werd in mei 2017 geschreven. Toen kon de stichting nog lang niet alle 

posten precies te duiden. Om tot een sluitende begroting te kunnen komen moesten tegenover de 

toen geraamde lasten ad  € 630.000 een zelfde bedrag aan baten komen te staan. Allemaal 

aannames. Pas eind 2018 was de stichting (mede na advies ingewonnen te hebben van NOC-NSF) tot 

een meer reële begroting te komen echter nog steeds zonder EK-ervaring. Zoals hiervoor al 

aangegeven hadden we nog tot medio mei 2019 de hoop op een grote landelijk sponsor. 

Vraag: Wat is de juiste hoogte van de subsidies; in het document van Zuyd Hogeschool stat een fors 

lager bedrag aan VWS-subsidie ? 

Antwoord: De stichting heft in totaal voor € 372.500 aan subsidies ontvangen; door onze afdeling 

financiën afgerond op het ronde bedrag van € 373.000.  De subsidies zijn als volgt:                                  

gemeente € 75.000, provincie € 75.000 en VWS € 222.750. De hoogte van de VWS subsidie is lange 

tijd een voorzichtige en wisselende aanname geweest. De stichting heeft de VWS op verschillende 

momenten verschillend begroot; o.a. € 183.000 en € 219.000. Inmiddels is duidelijk dat het voorlopig 

toegekende bedrag € 222.750 is. De hogeschool heeft zich op oude gegevens gebaseerd. 
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Sportieve evaluatie (bijlage 5) 

 

Vraag: Wat is het aantal uren inzet vrijwilligers. De Zuyd Hogeschool  schrijft 7.500 uren;  in de 

evaluatie staat 15.000?  

Antwoord: Het onderzoek van de hogeschool richt zich enkel op de 3 EK dagen. De stichting heeft het 

aantal uren van het EK en de reguliere stadstriatlon samen aan ons doorgegeven. 

 

Vraag: Waar is het ETU-rapport? 

Antwoord: Het rapport is bijgevoegd (bijlage). 

 

Vraag: Wat was het aantal deelnemers aan de reguliere stadstriatlon? 

Antwoord: het totaal van alle wedstrijden op blz 1 van bijlage 4 waar NTB voor staat.                              

De scholentriatlon mag ook tot de reguliere stadstriatlon worden gerekend. 

 

 

 

Weert, 3 december 2019 

 

 

 

 

 


