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Geacht College,

Op 12 januari 2016 heeft u de gemeente Weert een subsidie verleend van maximaal
€ I43.295,00 voor het project aanpassingen sportaccommodaties (beschikking
2016/1263). De subsidie is verleend voor:
- Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis.
- Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis.
- Realisatie topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC.

Op B maart 2017 heeft u de oorspronkelijke einddatum van het project gewijzigd van
looptijd 1 januari 2Ot7 naar 1 juli 2019 (beschikkíng 2OL7/t745O).

Verzoek inhoudelijke wijziging

Door omstandigheden kunnen niet alle projectonderdelen (volledig) worden uitgevoerd.
Wij zouden het project graag inhoudelijk willen wijzigen. De wijziging is gewenst in relatie
tot actuele ontwikkelingen in de binnensport en past binnen de doelstelling van het
project. De wijziging betreft:
- Vervallen van projectonderdeel 'Realisatie Topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC'.
- Wijzigen van het projectonderdeel 'Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis'

naar'Aanpassingen sporthallen'.

Ons verzoek voor de inhoudelijke wijziging hebben wij toegelicht in bijgevoegd document.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Cisca van
der Kraan van de afdeling Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. Zij is bereikbaar op
nummer 0495-575463 of per e-mail : c.vander.kraan@weert.nl.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
secretaris

Bijlage Toelichtin k inhoudelijke wijziging



Toelichting verzoek inhoudelijke wijziging project'Aanpassingen
sportaccommodaties' SAS-2O15-04993

A. Oorspronkelijke projectonderdelen

De subsidie in 20L6 is toegekend voor drie projectenonderdelen.
projectonderdelen konden (volledig) worden uitgevoerd. Onderstaand
projectonderdeel toegelicht.

Niet
is dit

a lle
per

1. Realisatie topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC
De bouw van de nieuwe sportzaal (onderdeel van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentrum) is naar verwachting eind 2018 gereed. De verkregen subsidie voor de
topsportvloer hoefde echter niet te worden ingezet. Binnen het totale project was door de
hoofdgebruikers (scholen voor speciaal onderwijs) als basis al een sportvloer geselecteerd
met een kwaliteit die ook voldoet aan de eisen voor topsportbeoefening.

2. Aanpassen kantine en tribune sporthal St. Theunis
De benodigde aanpassingen in de kantine zijn gerealiseerd. Uiteindelijk kon worden
volstaan met enkele kleine aanpassingen.
Het aanpassen van de vaste tribune bleek helaas niet haalbaar. Het naar voren plaatsen
was niet mogelijk wegens behoud van een goede vluchtroute bij calamiteiten. Ook het
aanpassen van de balustrade (volledig doorzichtig maken) kon niet worden uitgevoerd.
Een dergelijke balustrade vergt een sterkere verankering in de vloer. In de sporthal is een
speciale vloerconstructie toegepast waarbij dit niet mogelijk is. Wel hebben we op de
tribune mooie zittingen geplaatst welke het zicht iets hebben verbeterd. Deze hebben wij
echter nog ten laste kunnen brengen van het oorspronkelijke krediet van de sporthal. Om
toch een verbetering te realiseren, willen we nog enkele kleine verrijdbare tribunes
aanschaffen. Deze kunnen bij de handbalwedstrijden in de zaal worden geplaatst.

3. Realisatie handboogbaan sportpark St. Theunis
Dit projectonderdeel is volledig uitgevoerd.

B. Nieuweprojectonderdelen

De subsidie is toegekend met als doel: 'het optimaliseren van de functionaliteit van de
accommodaties voor gecombineerd gebruik door breedtesport en topsport'. Door actuele
ontwikkelingen bij de gebruikers van de accommodaties zijn nieuwe knelpunten ontstaan.
Deze willen wij graag oplossen binnen het project 'aanpassingen spoftaccommodaties'.
Onderstaand worden de knelpunten toegelicht.

Actuele knelpunten

Planninosproblemen sporthallen
De activiteiten van zowel de breedtesport- als de topsportverenigingen zijn de afgelopen
twee jaar verder gegroeid. De handbalvereniging en het RTC basketbal hebben behoefte
aan meer trainings- en wedstrijduren. De groei bij het RTC basketbal hangt samen met
het nieuwe beleid van de Nederlandse Basketbalbond (NBB) voor talentontwikkeling. Op
grond van dit beleid is het totale aantal RTC's teruggebracht van 10 naar 5 en wordt ook
ingezet op versterking van meisjesbasketbal. Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstaan
er steeds meer planningsproblemen in de spofthallen.



Functionaliteit spo rthal Boshoven
Met meer dan 30 jaar eredivisiebasketbal zijn Weert en topbasketbal met elkaar

verbonden. De laatstä 10 jaar is door beperkte financiële middelen het niveau van het

eredivisiebasketbal ¡n Weert gedaald. Basketbal Academie Limburg (BAL) heeft medio

2017 het eredivisie basketbal óvergenomen van Basketball Stars Weert en wil het niveau

weer verhogen, maar het zal zekerti¡d kosten. BAL speelt in sporthal Boshoven, de oudste

hal van Weãrt if SeZ¡. De hal is techñisch gezien in goede staat, maar heeft geen moderne

uitstraling meer. In relatie tot de inpassing van het RTC .en. het eredivisiebasketbal is dit

*"ì uun 6etang. De Dutch Basketbal Leagué (DBL), organisator eredivisie, gelieerd aan de

Nederlandse Bãsketbal Bond, hanteert een goede uitstraling van de wedstrijdhal als harde

eis b¡¡ het verlenen van de vereiste licentie voor de eredivisie. Dit ten behoeve van een

goeOe profilering van de basketbalsport in de media, wat gebeurt via livestreams van alle

íuããiir¡Oun (doór de teams zelf) en uitzendingen op de nationale televisie (via contracten

van de DBL met landelijke televisiezenders). Teams kunnen zelf aanvullend contacten

sluiten met regionale telêvisiezenders. Om te komen tot de juiste uitstraling dient er te
*ãrO"n geinveãteerd in de wanden, de (vaste) tribune en een aparte basketbalvloer. Dit

laatste iJ een vloer met uitsluitend basketbalbelijning. Gezien het multifunctionele gebruik

van de hal kan dit alleen worden gerealiseerd door de aanschaf van een demontabele

basketbalvloer (gebru ikelijk in het eredivisiebasketbal in Nederland)'

Inhoudelijke wijziging van het project

Dla¡nina¡nrnlrlaman cnnrl'ha llan
T lqlll lll lyJyl vurvr I rer I r¡/vr rr rsrrvr I

rincJesporthalvankerkdorpAltweerterheideteworden
uàiuuÄg"n. Om de planningsproblemen in de sporthallen in Weert te verlichten hebben wij

besloteñ de vloer in deze hal op te waarderen naar topspoftkwaliteit' De vloerrenovatie

taf tevens de ruimte het center court basketbal te verplaatsten waardoor het geschikt is

ieworden voor het spelen van wedstrijden. Diverse (topsport)verenigingen hebben nu de

mogelijkheid om in deze hal extra uren te plannen.

óãíãiôfuutsing van het center coud basketbal leidde tot aanvullende meerkosten voor het

ãunpug"n uañ ¿e basketbalinstallatie. Dit onderdeel willen wij graag inbrengen in het

project'aa n passin gen sportaccommodaties'.

Functionaliteit spofthal Boshoven
In 2019 vindt een act,laf¡sat¡e plaats van het binnensportbeleid' Hierin wordt invulling
j.g"u"n aan de toekomst van spofthal Boshoven. In het huidige beleid is 2025 als

i¡cñtdatum opgenomen voor renovatie van de hal. Ook nieuwbouw kan worden

ouà*og"n. Ohéeacht de keuze die wordt gemaakt en de uiteindelijke uitvoeringstermijn,
is het nódi9 om op dit moment te investeren in de uitstraling van de sporthal. Zonderdeze

verbeterin j kan het voortbestaan en hiermee de verdere ontwikkeling van het

topbasketbal in Weeft in gevaar komen. Met de investering wordt het topsport basketbal

¿js gediend voor de lange termijn. Behoud van de combinatie breedtesport-

talentõntwikkeling-topsport basketbal is ook van belang voor de ontwikkeling van

Sportzone Weert.
Dê verbetering van de uitstraling van spofthal Boshoven willen wij graag inbrengen in het

project 'aanþassingen sportaccommodaties'. Een exacte uitwerking moet nog

plaátsvinden. Hiervoor wordt een architect ingeschakeld'

Samenvattend willen wij het project graag als volgt wijzigen:

Oorsoronkelij k Proiect
L Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark st. Theunis.

2. Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis'
3. Reaiisatie topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC.



Gewijzigd project
1. Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis
2. Aanpassingen sporthallen.

Het nieuwe projectonderdeel 2 bevat alle aanpassingen in de sporthallen St. Theunis,
Altweerterheide en Boshoven zoals gerealiseerd en nog te realiseren na verdere
uitwerking.

Financiële aspecten

Voor het oorspronkelijke project 'aanpassingen spoftaccommodaties' is een dekking
beschikbaar van € 143.295,- provinciale subsidie en € 100.000,- gemeentelijk budget.
Totaal dus € 243.295,-. Het gemeentelijke budget was voor 100% gekoppeld aan de
projectonderdelen 1en 2. De provinciale subsidie was gekoppeld aan de projectonderdelen
L (57o/o), 2 (Sto/o) en 3 (100o/o).

De gerealiseerde kosten voor het projectonderdeel 'handboogbaan' bedragen € 92.334,-.
Dit is iets hoger dan het geraamde budget van € 89.500,-. Aan dit projectonderdeel
hebben wij een bedrag van € 45.645,- provinciale subsidie toegerekend. Dit conform de
subsidietoekenning in de beschikking (51% van € 89.500,-). De meerkosten zijn gedragen
door aanvullend budget van de gemeente.

De resterende provinciale subsidie van de oorspronkelijke projectonderdelen 2 en 3 (totaal
€ 97.650,-) willen wij graag volledig inzetten voor het gewijzigde projectonderdeel 2:
'aanpassingen sporthallen. De exacte investering die in het gewijzigde project wordt
gedaan is afhankelijk van de uitwerking van het plan voor sporthal Boshoven. Wij
verwachten echter dat het oorspronkelijke budget van € 243.295,- niet toereikend is. Dit
omdat de aanschaf van de nieuwe basketbalvloer een dure post is. Hiervoor zullen wij een
extra budget van € 50.000,- inbrengen in het project.

In het genoemde investeringsbedrag is rekening gehouden met een volledige compensatie
van de BTW. Het genoemde investeringsbedrag is dus exclusief BTW. Als gevolg van het
nieuwe sportbesluit bestaat er een risico dat de BTW in 2019 niet geheel wordt
gecompenseerd. Dit risico berust bü de gemeente.


