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Voorstel regioraad
Samenvatting
De stichting topsport Twente heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de
activiteiten van de stichting. Deze aanvraag is als bijlage bijgevoegd. De portefeuillehouders
sport hebben deze aanvraag besproken in hun overleg op 27 februari 2013. Het eindoordeel
was dat een kleine meerderheid van de aanwezige portefeuillehouders een positief advies
uitbracht aan het dagelijks bestuur van Regio Twente. Het dagelijks bestuur heeft de
aanvraag desondanks afgewezen. Vervolgens heeft het dagelijks bestuur besloten om het
genomen besluit opnieuw voor te leggen aan de portefeuillehouders sport met de vraag of
men van oordeel is dat deze aanvraag van de stichting topsport Twente alsnog aan de
regioraad moet worden voorgelegd voor een ultiem oordeel. Een krappe meerderheid van de
portefeuillehouders die hebben gereageerd (vier) is van oordeel dat het besluit inderdaad
aan de regioraad moet worden voorgelegd. Hierbij voldoen wij aan dit verzoek.
Aan de regioraad,
In onze vergadering van 25 maart 2013 hebben wij zowel op basis van een ambtelijk advies
als op basis van eigen bestuurlijke overwegingen besloten de aanvraag van de stichting
topsport Overijssel af te wijzen. Wij hebben twijfels over de effectiviteit van een eenmalige
bijdrage in relatie tot een te verwachten structureel tekort en ook bestaan er twijfels over een
eventuele meerjarige subsidie in relatie tot de grote bezuinigingen die voor ons liggen.
Bovendien zijn wij van mening dat de stichting in de afgelopen jaren haar toegevoegde
waarde niet evident heeft kunnen aantonen.
Bij ons besluit hebben wij het volgende overwogen.
Fonds sport en cultuur
Binnen de Agenda van Twente is een fonds Sport en Cultuur opgenomen. Voor dit fonds zijn
specifieke voorwaarden vastgelegd en deze zijn laatstelijk in ons dagelijks bestuur van 11
januari 2010 verduidelijkt en aangescherpt.
De criteria voor het fonds zijn voornamelijk sociaaleconomisch van aard en gelijk aan de
criteria van de Agenda van Twente (regionaal karakter, multiplier effect, duidelijke
termijndoelstelling, bijdrage aan doelstellingen van Agenda van Twente). Daarnaast zijn
planvorming en beeldversterking voorzieningenniveau toegevoegd als criteria van het fonds.
Onder voorzieningenniveau en planontwikkeling verstaan wij het volgende.
1. Voorzieningenniveau: versterken het beeld van het voorzieningenniveau in
Twente, dragen bij aan een positief beeld over Twente en hebben een
aanzuigende werking op mensen buiten Twente om hier te komen werken, wonen
en recreëren.
2. Planontwikkeling: projecten die mogelijk voldoen aan de criteria maar door gebrek
aan financiering planontwikkeling niet van de grond komen.
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Indien de aanvraag een sportevenement betreft zijn er ook aanvullende voorwaarden
vastgesteld:
Een beleid te voeren waarbij Regio Twente alleen in zeer bijzondere situaties tot incidentele
medesubsidiëring (onder de hieronder genoemde voorwaarden) overgaat, bij echt
internationale sportevenementen die er mede voor kunnen zorgen dat Twente een extra
uitstraling krijgt als internationale, innovatieve toptechnologische kennisregio met een goed
sociaalcultureel voorzieningenniveau.
- Het moet gaan om internationale (sport)evenementen, met een bijzondere
uitstraling voor Twente als internationale innovatieve top-technologische
kennisregio met een goed sociaalcultureel voorzieningenniveau;
- Overleg tussen communicatieafdelingen van desbetreffende gemeenten en van
Regio Twente, gericht op in de PR zekerstellen van de op gewenste wijze in
beeld brengen van Regio Twente bij uitingsvormen;
- Uitnodigen van bestuurders van Regio Twente en regiogemeenten bij het
evenement;
- Vooraf toezenden van definitieve begroting;
- Achteraf toezenden van financiële verantwoording;
- Per project wordt de maximale subsidie aangegeven;
- De bijdrage van de eigen gemeente dient substantieel te zijn en groter dan het
regionale bedrag.
In onze vergadering van 11 januari 2010 is besloten dat een aanvraag uitsluitend in
behandeling wordt genomen, indien deze door een of meerdere gemeenten wordt ingediend,
eventueel namens de organiserende partij. Daarnaast is toen bepaald dat aanvragen op het
gebied van cultuur niet worden gebruikt om exploitatiekosten te dekken en niet gebruikt
worden om een eendaags evenement te organiseren.
Het fonds Sport en Cultuur bevat € 500.000. Inmiddels zijn de volgende aanvragen
gehonoreerd en resteert er nog een bedrag van € 105.000.

Vijf Topsportevenementen
Cultuurportaal
Nationaal Wielersportmuseum
Digitalisering Twentse dagbladen
Nationale Sportweek 2012
Totaal
Resterend bedrag

Bijdrage
€ 100.000
€ 100.000
€ 85.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 395.000
€ 105.000

Onderdeel
Sport
Cultuur
Sport/Cultuur
Cultuur
Sport

Aanvraag Stichting Topsport Twente
De aanvraag is getoetst aan de criteria van de Agenda van Twente op een wijze zoals is
afgesproken voor de aanvragen van het fonds. Het betreft een regionaal project waarbij
talenten uit alle Twentse gemeenten op ondersteuning kunnen rekenen. De doelstellingen
van het oorspronkelijke programma Mensen en Werken bevat geen doelstellingen op het
gebied van ondersteuning van individuele sporters, wel op het creëren van vijf
topsportvoorzieningen en het algemene doel van gezonde mensen. Het project haakt op dit
moment niet aan bij landelijk, provinciaal of regionaal beleid. De provincie heeft haar
bijdrage beëindigd. Tot voor kort kon de Stichting rekenen op de steun van het NOCNSF.
Deze heeft er echter voor gekozen zich te concentreren op tien sporten, waardoor talenten
uit Twente die andere sporten beoefenen niet langer ondersteund worden. Het rendement
(ROI) van talentsporters is uiterst onzeker.
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Daarnaast zijn de aanvullende criteria voor het Sport- en Cultuurfonds betrokken bij de
toetsing. De bijdrage aan de Stichting Topsport Twente versterkt het voorzieningenniveau
van Twente niet structureel, gezien de eenmalige jaarbijdrage aan individuele sporters. De
toekomst van de Stichting is uiterst onzeker (zie bericht TCTubantia) en individuele sporters
verhuizen gemakkelijk naar elders. Daarnaast wordt er geen verzoek gedaan om een
projectsubsidie maar om een jaarlijkse exploitatiesubsidie. De aanvraag van Topsport
Twente biedt daarom geen structurele versterking van het (sport)voorzieningenniveau in
Twente.
Gezien de uitkomst van de toetsing op de criteria is ambtelijk het advies gegeven om de
aanvraag af te wijzen. Wel is aangegeven dat er echter bestuurlijke overwegingen kunnen
zijn om de aanvraag te honoreren.
Bij onze afwijzing van de aanvraag hebben wij terdege overwogen niet zonder meer aan het
positieve meerderheidsadvies van de portefeuillehouders sport voorbij te gaan. Vandaar dat
wij besloten hebben de volgende vraag aan de portefeuillehouders sport voor te leggen:
Stelt u er prijs op dat de aanvraag van de Stichting Topsport met het negatieve advies
van het dagelijks bestuur aan de regioraad wordt voorgelegd?
Op deze vraag zijn 7 reacties binnen gekomen. Een viertal beantwoordde deze vraag met ja
en een drietal heeft de vraag met neen beantwoord. Daarop hebben wij besloten deze
aanvraag met onze overwegingen aan de regioraad voor te leggen.
Voorstel
De aanvraag van de stichting topsport Twente op basis van bovenstaande overwegingen en
met inachtneming van het negatieve advies van het dagelijks bestuur niet te honoreren.
Enschede, DB 25 maart 2013
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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