Raadsnota
Raadsvergadering de dato 12 april 2021
Onderwerp: Afrekening WK Veldrijden 2018
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Tijdens de vergadering van uw raad van 25 april 2016 werd besloten om voor de organisatie van de
WK Veldrijden een bijdrage ter beschikking te stellen van 150.000 euro. Daarnaast leverden de
provincie Limburg en de Rijksoverheid ook bijdragen. Vlak vóór het evenement, in januari 2018,
werd door provincie en gemeente een aanvullend subsidie verleend.
De afrekening van de stichting WK Cyclocross 2018 is eind 2020 inclusief het vereiste economische
rapport binnengekomen. In samenwerking met de provincie zijn de stukken onderzocht en redelijk
bevonden.
De financiële consequenties voor gemeente en provincie blijft met 288.473 euro binnen de in
januari 2018 vastgestelde bijdrage van 310.000 euro. Voorgesteld wordt om de afrekening in
overeenstemming met het ingediende financiële rapport vast te stellen.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Op 9 januari 2018 vond op verzoek van de Stichting WK Cyclocross een bestuurlijk
overleg plaats tussen de stichting, de gemeente en de Provincie Limburg. Omdat de stichting een
tekort verwachtte op de organisatie van het WK Cyclocross in februari 2018 werd door beide
overheden naast de oorspronkelijke subsidie een extra bijdrage verstrekt van elk 200.000 euro.
De stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion (oorspronkelijke initiatiefnemer en
oprichter van voornoemde WK stichting) legde eveneens 200.000 euro extra in.
Het college besloot een aanvullende garantiesubsidie te verlenen van maximaal 200.000 euro in het
onvoorziene tekort onder de voorwaarde dat de Provincie en de Stichting Evenementen Valkenburg
aan de Geul Promotion ieder garant zouden staan voor eenzelfde bedrag. Gelet op de korte termijn
waarop besloten moest worden om te voorkomen dat het evenement moest worden afgezegd, kon
het besluit niet via de normale procedure aan uw raad worden voorgelegd, maar werden de
fractievoorzitters ingeschakeld. Zij stemden met het collegebesluit in en maakten met uw college
de afspraak dat na het WK een voorstel zou worden gemaakt voor uw raad, dit nadat het exacte
bedrag van het tekort bekend zou zijn.
Op 29 juni 2018 informeerden wij uw raad over de voortgang van de afrekening van het WK
veldrijden. Zie onze RIB van die datum, genummerd 18.25.
Het bedrag van 200.000 euro werd later terug gebracht tot 160.000 euro zodat de gemeente een
totale bijdrage van 310.000 euro verleende.
In december 2019 stuurde de stichting WK Cyclocross 2018 de provincie en ons de afrekening. Een
aantal daarnaast vereiste stukken werden tot en met het einde van 2020 aangeleverd. Deze zijn
inmiddels gecontroleerd en getoetst door provincie en gemeente. Deze toetsing heeft gezamenlijk
plaatsgevonden.
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3. Relatie met bestaand beleid
De overheden toetsen de financiële en inhoudelijke afrekening van een gesubsidieerd evenement
aan de voorwaarden die werden gesteld bij de subsidieverlening.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Behaalde resultaten
Onderstaand een overzicht van alle behaalde resultaten, op basis waarvan geconcludeerd kan
worden dat het evenement goede resultaten heeft behaald. Dit conform de uitgangspunten waarop
de subsidie was verleend.
Het hoofdevent




Het WK Cyclocross 2018 is succesvol uitgevoerd en er hebben vijf wedstrijden plaatsgevonden
waarbij in alle categorieën de wereldkampioenen zijn gehuldigd.
De wereldwielerbond UCI was zeer tevreden over de wijze waarop het evenement is uitgevoerd.
Ondanks het slechte weer kwamen er tienduizenden mensen naar het parcours en zaten meer
dan 40 miljoen mensen voor de TV.

De side-events


Er is een groot side-event programma uitgevoerd, mede gericht op het vergroten van de
sportparticipatie. Hierbij hebben de volgende side-events plaatsgevonden:
o
o
o

o

o

WK Cyclocross ‘Prof voor een dag’ – WK CX 2018 Experience – voor jeugd
 30 basisscholieren uit groep 8 van een basisschool uit Valkenburg
WK CX 2018 Experience op officiële WK parcours – voor volwassenen
 Clinics door bekende sporters - 50 deelnemers
Sportstimulering
 Start2Bike, techniektrainingen voor beginnende fietsers – 50 deelnemers
 Jeugdclinics o.a. in Valkenburg – 2000 deelnemers
 Join de Race - Offroad Edition, speciale veldrijdclinics - 20 deelnemers
Sportpromotie & Legacy
 De WK organisatie heeft diverse (cross) evenementen in Limburg ondersteund
 Promotie van het mountainbike routenetwerk in Zuid-Limburg
 4 Limburgse wielerverenigingen ontwikkelden cyclocross gerichte activiteiten
Theaterprogramma ‘De Muur on Tour’ in La Bonbonnière in Maastricht - 200 bezoekers

Samenwerking met het onderwijs




Er is samengewerkt met het onderwijs om studenten stages te laten volgen en/of
praktijkervaring te laten opdoen door het participeren in de organisatie van het evenement. De
studenten waren afkomstig van de onderwijsinstellingen Zuyd Hogeschool, Arcus College en
Leeuwenborgh Opleidingen.
Studenten van Zuyd Hogeschool hebben daarnaast een belevingsonderzoek uitgevoerd onder de
inwoners van Valkenburg en de bezoekers van het evenement.
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Samenwerking met zorginstellingen


Het MUMC+ en Zuyderland Ziekenhuis zijn betrokken geweest bij de medische verzorging van de
deelnemers.

Samenwerking met sportverenigingen







Lokale- en regionale sportverenigingen zijn als vrijwilligersorganisaties betrokken geweest bij
promotie, opbouw en afbouw van het evenement en hebben op deze wijze een financiële
bijdrage voor hun verenigingen kunnen verwerven.
Wielerverenigingen zijn als vrijwilligersorganisaties betrokken geweest bij de bouw van het
parcours, het informeren en begeleiden van teams en media tijdens het evenement en hebben
op deze wijze een financiële bijdrage voor hun verenigingen kunnen verwerven.
In totaal werden 550 vrijwilligers betrokken.
De wielerverenigingen zijn ook betrokken bij de sportieve side-events.

Het parcours


Het WK heeft ertoe geleid dat er een permanent MTB-parcours is aangelegd voor recreatieve en
prestatieve MTB’ers, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde en sportieve
leefstijl en aan het versterken van het toerisme in de regio.

Media-aandacht






Het evenement is in 125 landen uitgezonden en 40,5 miljoen tv-kijkers hebben de beelden
vanuit Valkenburg gezien
Het grootste aandeel kijkers (50%) was afkomstig uit België
Eurosport was de grootste aanbieder geweest van beelden van het WK met 96 uur uitzending,
verdeeld over 30 landen.
23 streamingdiensten trokken in totaal 5,6 miljoen kijkers naar de live-uitzendingen en de
wedstrijden werden door ruim 500.000 kijkers teruggekeken.
Ook nu nog wordt dit memorabele WK Veldrijden in uitzendingen over deze wielersport door de
reporters genoemd.

Economische impact







Zuyd Hogeschool heeft de economische impact berekend van het WK.
Hierbij zijn bestedingen van bezoekers, deelnemers, begeleiders, pers, VIP en de organisatie in
kaart gebracht.
Het aantal unieke bezoekers bedroeg 22.200, die in totaal 29.400 bezoeken hebben afgelegd
aan het evenement (aangezien het evenement over twee dagen plaatsvond, is het aantal
bezoeken hoger). 20% Van de bezoekers was afkomstig uit het buitenland.
De totale economische impact bedroeg 5.982.800 euro.
Van deze totale impact wordt 3.506.700 euro als additionele economische impact aangemerkt,
hetgeen inhoudt dat deze bestedingen in het evenementgebied niet gemaakt zouden zijn als het
evenement niet had plaatsgevonden. Subsidies van overheden zijn in dit kader niet
meegenomen als additionele bestedingen, omdat ervan uitgegaan wordt overheden ook zonder
dit WK beschikbare subsidies inzetten voor andere activiteiten.
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Hoewel het aantal bezoekers achterbleef bij de verwachtingen, kan in het algemeen gesteld worden
dat het evenement ruim aan de gestelde andere verwachtingen heeft voldaan.
5. Samenwerking
Bij de toetsing en beoordeling heeft overleg plaatsgevonden met de Provincie Limburg.

6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Financiën
Kortheidshalve wordt verwezen naar de uitgebreide financiële rapportage van Audit & Assurance BV
Koenen & Co. Dit kantoor verzorgde voor de stichting de financiële administratie.
De totale lasten hebben 2.672.401 euro bedragen, de totale baten 2.660.199 euro. De verwachte
sponsoropbrengsten en bezoekersaantallen bleven uit zodat een aanvullende bijdrage van de drie
onderstaande partners nodig bleek.
Uit het financiële rapport blijkt voor provincie en gemeente de navolgende financiële verplichting:
Overheid
Provincie Limburg
Gemeente
Stichting Evenementen Promotion Vburg

Oorspronkelijk
300.000
150.000
150.000

Aanvullend
160.000
160.000
160.000

Nodig
438.473
288.473
288.473

Restant
- 21.527
- 21.527
- 21.527

Helaas voldoet de rapportage niet aan de voorwaarde van een goedkeurende accountantsverklaring.
Zowel provincie als gemeente stelden deze accountscontrole als eis voor de definitieve
subsidietoekenning. In nauw overleg met de provincie Limburg is ervoor gekozen om uw raad
ondanks dit ontbrekende document te adviseren goedkeuring aan deze rapportage te verlenen
vanwege de volgende motivering:
-

-

De stichting heeft een duidelijke en uitgebreide financiële rapportage overlegd. Deze
vertoont een redelijk en aannemelijk financieel beeld;
Dat een deel van de opbrengsten niet goed kon worden gecontroleerd heeft met name te
maken met het wegvallen van de WIFI gedurende een deel van de dag. Daardoor konden
kaartjes niet worden gescand en kan dus niet met zekerheid gezegd worden of alle
inkomsten die binnenkwamen ook zijn geregistreerd. Er zijn op dat moment bezoekers
binnen gelaten zonder dat toen een check op het ticket heeft kunnen plaatsvinden. Om
frustraties aan de entree te voorkomen zijn de bezoekers gedurende de storing toch
binnengelaten;
Het administratiekantoor Koenen & Co heeft voor de stichting WK Cyclocross 2018 van meet
af aan de financiële administratie verzorgd. Van dit kantoor mag een serieus financieel
beheer verwacht worden. Er is dan ook geen reden om aan de echtheid van de aangeleverde
rapportage te twijfelen.
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De Rijksoverheid en de Provincie Limburg hebben inmiddels goedkeuring gegeven aan de
inhoudelijke en financiële rapportage. De bijdrage is conform de beschikking vastgesteld en
overgemaakt. Bijgevoegd een kopie van de mededeling van de verantwoordelijke deputé aan de
leden van Provinciale Staten over dit onderwerp.
Als uw raad de financiële rapportage goed keurt, dan ontvangt de gemeente een bedrag van 21.473
euro terug op haar bankrekening. Het bedrag zal worden teruggestort in de reserve evenementen.
Het was immers ook uit deze reserve gehaald.
9. Communicatie
Volgens de gebruikelijke kanalen.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren uw raad:
a. De financiële en inhoudelijke toetsing van de stichting WK Cyclocross Valkenburg 2018
conform het ingediende concept vast te stellen;
b. Het definitieve subsidie voor dit evenement te bepalen op 288.473 euro.
11. Bijlagen
-

Financiële en inhoudelijke rapportage van de stichting WK Cyclocross 2018
Oordeelsonthouding accountant
Onderzoek naar impact WK Cyclocross
Mededeling PFH Provincie Limburg over vaststelling subsidie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 23 februari 2021;
Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 2 april 2021.
Besluit:


De financiële en inhoudelijke toetsing van de stichting WK Cyclocross Valkenburg 2018 conform
het ingediende concept vast te stellen.



Het definitieve subsidie voor dit evenement te bepalen op € 288.473.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 12 april 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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