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Onderwerp 

 

Evaluatie EK Triatlon 2019 en Stadstriatlon 2019 

 

Voorstel 

1. Het negatief financieel resultaat van het EK Triatlon 2019 en de Stadstriatlon 2019 

te dekken uit de algemene reserve.  

 

Inleiding 

Weert kent sinds 2010 een stadstriatlon. De Stichting Stadstriatlon Weert had de ambitie 

om het Europees Kampioenschap Triatlon naar Weert te halen. Deze ambitie werd 

ondersteund door de gemeente Weert, de provincie Limburg en de Nederlandse Triatlon 

Bond (NTB). Dit resulteerde in een gezamenlijk bidbook dat in mei 2017 bij de European 

Triatlon Union (ETU) werd ingediend. Op 14 juni 2017 werd op het ETU-congres in 

Kitzbühel het EK Olympische Afstand 2019 aan Weert toegekend.  

 

Tijdens de voorbereidingen werd steeds duidelijker dat de organisatie van zowel het EK 

Triatlon en de jaarlijkse stadstriatlon (tezamen verder omschreven als: het evenement) 

omvangrijker bleek dan vooraf was ingeschat. In overleg met Stichting Stadstriatlon Weert 

werd gaande het traject besloten dat de stichting verantwoordelijk zou zijn voor de 

organisatie van de sportwedstrijd en de gemeente Weert voor de organisatie van de 

overige activiteiten. Voor dit laatste schakelde de gemeente een evenementenbureau in. 

Dit bureau had mede als taak sponsors te werven. Daarmee zou ook de financiering van 

deze inhuur gedekt worden.   

 

Van 30 mei t/m 9 juni 2019 stond Weert in het teken van de triatlonsport. Sportief gezien 

kunnen we spreken van een zeer geslaagd evenement, ook economisch is er een prima 

resultaat geboekt en wat betreft uitstraling en imago kunnen we trots zijn. Uit de 

financiële afwikkeling blijkt echter een tekort vanwege tegenvallende inkomsten en 

onverwachte uitgaven.   

 

Financiële achtergrond 

Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2018 op 15 november 2017 besloten om, 

bovenop de reguliere subsidie van € 15.000, een extra subsidie van € 60.000 toe te 

kennen voor de organisatie van het EK. Argument hiervoor was:  

 
Een EK biedt ook een veel bredere mogelijkheid voor profilering van de stad. Er zal een veel groter 

omlijstend programma van activiteiten zijn, waardoor het evenement een feest wordt voor iedereen 

en veel bezoekers naar Weert gaat trekken. Vanaf 2017 wordt hier overigens al naar toe gewerkt en 

doel is om dit ook na 2019 voort te zetten. Het evenement vormt zo een stukje Weert promotie in 

brede zin. Het feit dat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt maakt dat er daadwerkelijk sprake is 

van ‘stadspromotie’. 
 

 

 



 

 

Beoogd effect/doel 

De financiële afwikkeling van het evenement Europees Kampioenschap Triatlon 2019 en 

de Stadstriatlon 2019.  

 

Evaluatie 

Uw raad is een evaluatie van het evenement toegezegd. Deze evaluatie bestaat uit de 

volgende drie aspecten: 

1. Economische impact 

2. Financiële evaluatie 

3. Sportieve evaluatie 

 

Ad 1: Economische impact 

 

Zuyd Hogeschool heeft tijdens het EK Triatlon 2019 onderzoek verricht naar de 

economische impact van het EK Triatlon. Vanuit diverse invalshoeken (bezoekers, 

deelnemers, begeleiders, vrijwilligers, pers en organisatie) is de economische impact 

berekend.  

 

De totale economische impact van het EK Triatlon 2019 komt uit op € 1.505.900. Kortom, 

in Weert en omgeving heeft dit deel van het evenement een extra omzet gegenereerd van 

ruim 1,5 miljoen euro. 

 

De uitkomsten uit dit onderzoek lopen verhoudingsgewijs in de pas met vergelijkbare 
topsportevenementen zoals de Iron Man Maastricht en de Amstel Gold Race. 
 

In bijlage 1 staan de uitkomsten van het onderzoek. 

 

In bijlage 2 zijn de belangrijkste statistieken van het onderzoek nader uitgewerkt in een 
flyer. Deze infographic wordt via sociale media beschikbaar gesteld.   
 
In bijlage 3 staat een overzicht van de media-aandacht die het EK Triatlon 2019 heeft 
gekregen in binnen- en buitenland. De uitzendingen van de wedstrijden zijn in ten minste 
49 landen over de hele wereld bekeken. 
 

Ad 2: Financiële evaluatie 

 

Op 22 oktober 2019 zag het financiële resultaat van het EK Triatlon en de stadstriatlon er 

als volgt uit.  

 

 
  

In bijlage 4 staat de financiële evaluatie. 

 

Ad 3: Sportieve evaluatie 

 

We spreken van een zéér geslaagd evenement op topsportniveau met aandacht all over 

the world. In bijlage 5 staat de sportieve evaluatie van het evenement. 

 

 

bedragen * € 1.000

Begroting Realisatie

Kosten en baten

Totale kosten -779 -882

Totale baten 790 690

11 -192



 

 

Financiële gevolgen 

 

Het totale resultaat van het evenement is - € 192.000,- nadelig.  

Van dit bedrag is € 29.000 gedekt uit het budget ‘bovenregionale evenementen’.  

 

Van de provincie Limburg is op 5 november 2019 bericht ontvangen dat zij bereid zijn een 

additionele subsidie van € 82.000 te verlenen. 

 

Het resterende bedrag is niet gedekt. Het college stelt nu voor dit bedrag vanuit de 

algemene reserve te dekken, zodat het tekort niet drukt op het rekeningresultaat van 

2019. 

 

De VWS-subsidie is een voorlopige toekenning en wordt medio januari 2020 beoordeeld en 

definitief vastgesteld. In het financieel resultaat is de verlening van de projectsubsidie van 

VWS voor een bedrag van € 222.750 opgenomen. Het eindresultaat hiervan wordt 

meegenomen in de jaarrekening. 

 

 

Uitvoering/evaluatie  

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie  

N.v.t. 

 

Advies raadscommissie  

 

- 

 

Bijlagen  

- Bijlage 1: Onderzoek Zuyd Hogeschool 

- Bijlage 2: Infographic Economische Impact 

- Bijlage 3: Overzicht media-aandacht EK Triatlon 2019  

- Bijlage 4: Financiële evaluatie evenement 

- Bijlage 5: Sportieve evaluatie evenement 

 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 

  



 

 

Nummer raadsvoorstel: DJ-843479  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019 

 

 

 

 besluit: 

 

 

Het negatief financieel resultaat van het EK Triatlon 2019 en de Stadstriatlon 2019 te 

dekken uit de algemene reserve.  

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


