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Samenvatting
De gemeente Rijssen-Holten vraagt bij brief nr 07006931 d.d. 21 december 2007 (als bijlage ter
inzage) namens de stichting Triathlon Holten subsidie aan bij Regio Twente voor het Europees
Kampioenschap Triathlon dat in 2009 in Holten zal worden gehouden. Bij het binnenhalen van het
Europees Kampioenschap Triathlon 2009 concurreerde Holten met steden als Barcelona, Kiel en
Marathonas.
Voorgesteld wordt een eenmalige bijdrage van € 40.000 onder de hierna genoemde voorwaarden toe
te kennen voor het bijzondere 3-daagse Europees Kampioenschap Triathlon in juli 2009 te Holten. De
algemene reserve kan ter dekking van dit voorstel dienen. Het saldo van de algemene reserve is
toereikend om deze bijdrage te financieren.
Tevens wordt voorgesteld een beleid te voeren waarbij Regio Twente alleen in zeer bijzondere
situaties tot incidentele medesubsidiëring (onder voorwaarden) overgaat, bij echt internationale
sportevenementen die er mede voor kunnen zorgen dat Twente een extra uitstraling krijgt als
internationale innovatieve toptechnologische kennis-regio met een goed sociaal-cultureel
voorzieningenniveau.
Aan de regioraad,
Toelichting subsidiering EK Triathlon Holten
De gemeente Rijssen-Holten vraagt bij brief nr 07006931 d.d. 21 december 2007 namens de stichting
Triathlon Holten subsidie aan bij Regio Twente voor het Europees Kampioenschap Triathlon dat in
2009 in Holten zal worden gehouden. Bij het binnenhalen van het Europees Kampioenschap Triathlon
2009 concurreerde Holten met steden als Barcelona, Kiel en Marathonas. Er is door de stichting
Triathlon Holten met behulp van een financiële bijdrage van de gemeente Rijssen-Holten een bidbook
opgesteld, waarmee zij haar kandidatuur voor het EK heeft uitgesproken. Tijdens een bijeenkomst op
28 juni in Kopenhagen heeft de ETU (European Triathlon Union) besloten om de EK Triathlon 2009
aan Holten toe te wijzen. Voorlopige data: 3, 4 en 5 juli 2009. De begroting van dit EK Triathlon omvat
€ 500.000, er wordt bij de regio € 40.000 subsidie gevraagd.
In de brief van de gemeente Rijssen-Holten wordt als motivatie van het subsidieverzoek onder andere
gewezen op:
-belangrijke promotionele waarde in regioverband
-de omvang van dit topsportevenement
-het grote aantal vrijwilligers, oplopend tot 750 personen op de dagen van het evenement
-de sportieve uitstraling van dit EK voor gemeente, regio, provincie, Nederland
-het grote aantal deelnemers en bezoekers
-het evenement zet de regio ook internationaal op de kaart
Overwegingen subsidiering EK Triathlon Holten op basis van eerdere besluitvorming regioraad
De Regio Twente heeft in het verleden sporadisch regionale evenementen met een grotere uitstraling
financieel gesupport (CSI Geesteren, FBK games, Military). Meer recent is besloten het NK
Wielrennen in Dinkelland te subsidiëren. Als belangrijkste argument daarbij is genoemd het vergroten
van de naamsbekendheid van de Regio Twente, door de bij een dergelijk evenement behorende
media-aandacht.

In de besluitvorming van dagelijks bestuur en regioraad ten aanzien van het NK Wielrennen
(regioraad november 2005) is ook gekeken naar precedentwerking, waarbij is aangegeven: “Als in de
toekomst een soortgelijk evenement met eenzelfde uitstraling en landelijke aandacht op een ander
terrein zou worden georganiseerd dan zou in beginsel de bereidheid moeten bestaan om daar ook
financieel in bij te dragen.” Daarbij is aangegeven dat te zijner tijd een nader voorstel zou worden
gedaan t.a.v. financieringsconstructies en beoordelingscriteria. Het regioraadsbesluit is als volgt
verwoord: “Twentebrede activiteiten/evenementen supporten en kijken naar mogelijkheid financiële
ondersteuning.”
Een uitwerking van financieringsconstructies en beoordelingscriteria heeft tot dusver nog niet plaats
gevonden.
Het NK Wielrennen heeft uiteindelijk de volgende subsidie toegekend gekregen:
Van Regio Twente 25.000 euro voor 2008 en een intentie 25.000 euro bij te dragen in 2011, vanuit de
algemene reserve.
Van Netwerkstad Twente 12.500 euro voor 2008 en geen intentie voor latere subsidie, vanuit het
projectbudget van de Netwerkstad Twente.
Gezien de eerdere besluitvorming in de regioraad en de raakpunten die er zijn met de Agenda van
Twente en de positionering van Twente wordt voorgesteld het EK Triathlon een subsidie van
maximaal € 40.000 toe te kennen. Belangrijkste argument is de internationale positionering van
Twente, als innovatieve toptechnologische kennis-regio met een goed sociaal-cultureel
voorzieningenniveau. Hieraan worden de volgende voorwaarden verbonden:
-overleg van Rijssen-Holten met afdeling communicatie van Regio Twente, gericht op zeker stellen
van op de 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,
-€ 40.000 is de maximale subsidie
-de bijdrage van de eigen gemeente dient substantieel te zijn en groter dan het regionale bedrag
Toelichting m.b.t. het ontwikkelen van beleid gericht op subsidiering van regionale
evenementen
Overwegingen vanuit Agenda van Twente
Inmiddels is een nieuwe situatie ontstaan: in 2007 is de Agenda van Twente vastgesteld. Hierin is in
de missie opgenomen dat ruimtelijk-economische structuurversterking ook betekent dat geïnvesteerd
wordt in een goed sociaal-cultureel klimaat. Specifiek ten aanzien van het programma Mensen in
Twente is opgenomen:
“Een goed sociaal-cultureel leefklimaat is een voorwaarde voor het binden van mensen aan de regio.
Zowel in het landelijke gebied met haar vitale kernen, alsook in de stad. Dat betekent dat er een
baaierd aan sport- en culturele voorzieningen beschikbaar is. Van top- tot amateursport en
mogelijkheden voor professioneel theater en muziek tot voorzieningen voor allerlei soorten amateurs.”
Als concrete doelstelling is voor het programma Mensen in Twente benoemd dat Twente zich in 2017
landelijk onderscheid met minimaal vijf topsportvoorzieningen. De missie en doelstellingen voor het
programma Mensen in Twente richten zich dus ook op sportieve voorzieningen, maar moeten nog
worden uitgewerkt in een programmaplan Mensen in Twente.
Subsidiering van sportevenementen uit de middelen van de Agenda van Twente ligt echter niet voor
de hand, omdat deze middelen primair moeten worden ingezet op investeringen.
Overwegingen vanuit positionering van Twente
Recent is opdracht gegeven tot het uitwerken van een inhoudelijke positioneringsstrategie voor
Twente, zowel nationaal als internationaal. Bij die opdrachtverlening is aangegeven:
“Twente kiest daarbij - op basis van haar comparatieve sterkte - bewust voor een accentuering op het
gebied van technologie & innovatie en voor de verdere ontwikkeling van Twente als toeristisch gebied.
Het uitvoeringsprogramma van de Agenda van Twente besteedt aandacht aan thema’s en projecten
op gebied van economie, landschap, infrastructuur en sociale cohesie. Daarbij zetten we in op
intensieve en langdurige samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen (de 4 O’s).”

De gewenste internationale positionering van Twente biedt dus wel aanknopingspunten voor
subsidiëren van grotere regionale evenementen met een toeristische meerwaarde en internationale
uitstraling, maar de positioneringsstrategie moet nog worden uitgewerkt.
Overwegingen vanuit Netwerkstad Twente
In de Sociale Ontwikkelingsagenda van de Netwerkstad Twente is sport een van de centrale thema’s.
De afgelopen periode is vooral gewerkt aan de drie sportaccommodaties, de renovatie van het FBK
stadion, de realisering van het IISPA en de nieuwe ijsbaan. Nu deze accommodaties gerealiseerd
worden en afspraken zijn gemaakt over de financiering daarvan verschuift de aandacht naar
samenwerking bij sportevenementen. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie welke
sportevenementen er zijn in de Netwerkstad, en hoe deze worden georganiseerd. Daarbij is
geconstateerd dat ook t.a.v. sport er sprake is van een verbreding naar het schaalniveau van Twente.
In 2008 zal een bijeenkomst worden belegd voor de sportwethouders van de 14 Twentse gemeenten,
waarin de uitwerking van de doelstellingen van de Agenda van Twente en mogelijke samenwerking bij
evenementen of activiteiten centraal zal staan.
Alternatieven
Er zijn -een en ander overziend- verschillende alternatieven denkbaar als het gaat om het ontwikkelen
van beleid gericht op subsidiering van regionale evenementen.
1) Uitspreken als Regio Twente geen subsidie meer toe te kennen aan (sport)evenementen.
2) Uitspreken als Regio Twente incidenteel en onder voorwaarden (voorwaarden zie hierna)
internationale (sport)evenementen met een bijzondere uitstraling voor Twente als
internationale innovatieve top-technologische kennis-regio met een goed sociaal-cultureel
voorzieningenniveau mede te subsidiëren.
3) Als Regio Twente structureel beleid ontwikkelen voor het toekennen van subsidie aan
(sport)evenementen. Dit alternatief heeft financiële en personele consequenties, die in een
startnotitie kunnen worden uitgewerkt.
4) In het kader van het project Positionering van Twente structureel beleid ontwikkelen voor het
toekennen van subsidie aan (sport)evenementen. Ook dit alternatief heeft financiële en
personele consequenties, die dan worden meegenomen in het project Positionering van
Twente.
Wij adviseren als Regio Twente geen structureel beleid te ontwikkelen t.a.v. het subsidiëren van
sportevenementen, en dus te kiezen voor alternatief 2.
Dit omdat
-de selectie welke projecten wel en welke niet te subsidiëren bij een structureel beleid subjectief blijft
en zeer bewerkelijk is. Het opstellen van scherpe beoordelingscriteria is lastig. Zodra het beleid
bekend is zullen veel organisaties proberen er gebruik van te maken.
-de Regio Twente heeft hier geen structurele middelen voor, deze zullen uiteindelijk van gemeenten
moeten komen.
-gemeenten willen zelf de vrijheid houden evenementen –ook elkaars evenementen- al dan niet te
subsidiëren. Als het belangrijk is ontstaat die samenwerking tussen gemeenten vanzelf wel.
-organisaties en instellingen shoppen nu vaak en halen subsidie op bij provincie, Regio Twente,
Netwerkstad Twente en individuele gemeenten, waardoor het voorkomt dat gemeenten zonder het
precies te weten dubbel bijdragen.
Voorgesteld wordt daarom te kiezen voor alternatief 2, het incidenteel en onder voorwaarden mede
subsidiëren van sportevenementen, en hieraan steeds op maat per project voorwaarden te
verbinden. Daarbij worden in ieder geval de volgende voorwaarden gesteld:
-het moet gaan om internationale (sport)evenementen, met een bijzondere uitstraling voor Twente als
internationale innovatieve top-technologische kennis-regio met een goed sociaal-cultureel
voorzieningenniveau.
-overleg tussen communicatieafdelingen van desbetreffende gemeenten en van Regio Twente, gericht
op in de PR zeker stellen van op de 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.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
A Voorstel t.a.v. incidenteel subsidiëren Europees Kampioenschap Triathlon
-Een eenmalige bijdrage van maximaal € 40.000 (onder de hiervoor genoemde voorwaarden) toe te
kennen voor het bijzondere 3-daagse Europees Kampioenschap Triathlon in juli 2009 te Holten.
-De algemene reserve ter dekking van dit voorstel aan te wenden. Het saldo van de algemene reserve
is toereikend om deze bijdrage te financieren.
B Voorstel t.a.v. beleid gericht op subsidiering van regionale evenementen
Een beleid te voeren waarbij Regio Twente alleen in zeer bijzondere situaties tot incidentele
medesubsidiëring (onder de hiervoor genoemde voorwaarden) overgaat, bij echt internationale
sportevenementen die er mede voor kunnen zorgen dat Twente een extra uitstraling krijgt als
internationale, innovatieve toptechnologische kennis-regio met een goed sociaal-cultureel
voorzieningenniveau (variant 2 van de 4 in bijgaand voorstel aangegeven mogelijkheden).

Enschede, 3 maart 2008
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Bijlagen brief subsidieverzoek gemeente Rijssen-Holten ter inzage.

