
 

 

 

Motie 
 

Onderwerp: werkwijze grote, bovenregionale evenementen 
  
 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 18 december 2019, 
 
 

Overwegende dat: 
 De raad en het college van de gemeente Weert de ambitie hebben om grote(re) 

evenementen in Weert te laten landen. 
 Er bij het organiseren van een evenement veel disciplines bij elkaar komen voor de 

realisatie van het uiteindelijke evenement. 
 Zowel gemeentelijke als initiatief nemende organisaties niet altijd optimale kennis 

hebben van alle disciplines in het te doorlopen traject. 
 
Specifiek dat: 

 Het binnenhalen van het EK Triatlon een resultaat is van de ambitie van de gemeente 
Weert en de Stichting Stadstriatlon Weert. 

 Zowel bij de gemeente Weert alsook bij de Stichting Stadstriatlon Weert bepaalde 
kennis bij het organiseren van een evenement op deze schaal ontbrak. 

 De gemeente er bij het EK Triatlon voor gekozen heeft om een evenementenbureau 
in dienst te nemen voor de ontbrekende expertise op het gebied van sponsoring na 
een hulpvraag van de stichting. 

 Er ook vanuit diverse ambtelijke disciplines ondersteuning en uitvoering heeft 
plaatsgevonden, welke voornamelijk los van elkaar gefunctioneerd hebben. 

 Er op dat moment niet voor gekozen is om de raad over de ontstane situatie in te 
lichten. 

 Het aangestelde evenementenbureau tussentijds tegen andere problemen aanliep 
die de hoofdtaak, het binnenhalen van sponsoren, bemoeilijkte. 

 De tekorten die hierdoor ontstonden in een veel te laat stadium inzichtelijk waren. 
 Hieruit blijkt dat zowel de Stichting Stadstriatlon, het evenementenbureau en de 

gemeente Weert de grip uiteindelijk, met name op financieel vlak, zijn verloren op de 
organisatie van het EK Triatlon. 

 Dat mede hierdoor de gemeenteraad te laat op de hoogte gebracht is van de 
ontstane tekorten van het evenement. 

 
Van mening zijnde dat: 

 De gemeenteraad een kaderstellende en controlerende rol heeft. 
 Er bij grotere (bovenregionale) evenementen waar de gemeente Weert op enige 

wijze een substantiële bijdrage aan geeft, hetzij geldelijk, hetzij ambtelijk, het vooraf 
inzichtelijk moet zijn welke kosten dit met zich meebrengt en welke rol de gemeente 
in deze heeft. 

 De gemeente bij evenementen een faciliterende, adviserende en geen organiserende 
rol heeft. 

 Er bij faciliterende ondersteuning van ambtelijke disciplines altijd een projectteam 
moet zijn dat verslag uitbrengt aan het college en de raad. 

 Het projectteam minimaal een verslag bij aanvang, tussentijds en na afloop maakt, al 
dan niet aangevuld door situaties die zich tussentijds kunnen voordoen. 



 

 

 

Draagt het college op: 
 Bij de organisatie van grotere (bovenregionale) evenementen de ambtelijke inzet 

nadrukkelijk te beperkten tot een faciliterende en adviserende rol. 
 Daarbij geen verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich te nemen.  
 In het evenementenbeleid de benoeming van een projectteam ten behoeve van het 

faciliteren van grotere evenementen op te nemen. 
 De raad actief te informeren over de stand van zaken bij grotere (bovenregionale) 

evenementen welke in onze gemeente plaatsvinden gedurende het gehele proces. 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 

 
De fractie Weert Lokaal,        
 
Carla Jacobs  
Suzanne Winters 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming: verworpen. 


