Initiatief Voorstel
Onderwerp: Bijdrage evenement Europees Kampioenschap Veldrijden 2015
Vergadering d.d. 8 oktober 2015

Agendanummer: 2015-077

Indieners: Fracties van ABZ, VVD en CDA
Beslispunt(en):
1. De Stichting Wielercomité Huijbergen ten behoeve van de organisatie van het
evenement EK Veldrijden 2015 een éénmalige bijdrage te verstrekken van € 30.000,-.
2. Dit bedrag te financieren uit het raadsbudget
Inleiding
De Stichting Wielercomité Huijbergen organiseert op 7 november het Europees
Kampioenschap Veldrijden 2015. Het comité heeft naar aanleiding daarvan de gemeente
gevraagd bij te dragen in de kosten van dit evenement.
Het Wielercomité krijgt geen reguliere subsidie. Met dit voorstel willen indieners bereiken dat
er voor het EK een gemeentelijke bijdrage beschikbaar komt van € 30.000,- . Wij stellen u als
raad voor deze bijdrage beschikbaar te stellen.
Doelstelling
Het eenmalig verstrekken van een financiële bijdrage voor de organisatie van het evenement
EK Veldrijden 2015 in Huijbergen.
Argumenten
De gemeente Woensdrecht wil zich profileren als wielergemeente. Het Europees
kampioenschap biedt opnieuw de mogelijkheid Woensdrecht (inter)nationaal te profileren als
groene, actieve en recreatie/wielergemeente. In het verleden heeft de raad gelden beschikbaar
gesteld voor wielerevenementen die deze uitstraling hebben. Het is lastig om een norm voor
een bijdrage te bepalen. Initiatiefnemers menen dat een bijdrage ter grootte van 50% van de
laatst verstrekte subsidie voor het WK Veldrijden in 2014 in de rede ligt. In 2014 is daarvoor
een bijdrage van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Aan de toekenning dient de voorwaarde te
worden verbonden dat, indien het evenement in deze vorm geen doorgang vindt het
Wielercomité tijdig in overleg met het college treedt om de hoogte van de subsidie opnieuw te
bepalen. Het college dient de raad dan daarover te infomeren.
Kosten, baten en dekking
De eenmalige kosten kunnen ten laste worden gebracht van de raadsreserve.
Indieners,
M.P.M. Schuurbiers

E.J.M. Bolders

J.A.C. Pijnen

Raadsbesluit
Onderwerp: Bijdrage evenement Europees Kampioenschap Veldrijden 2015
Vergadering d.d. 8 oktober 2015
De raad van de gemeente Woensdrecht in vergadering bijeen op 8 oktober 2015
Gelezen het initiatief voorstel van de fracties van de ABZ, VVD en het CDA
Overwegende dat:
De gemeente Woensdrecht zich wil profileren als wielergemeente en het in Huijbergen te
organiseren Europees kampioenschap Veldrijden 2015 opnieuw de mogelijkheid biedt
Woensdrecht (inter)nationaal te profileren als groene, actieve en recreatie/wielergemeente.
Besluit:
1.

De Stichting Wielercomité Huijbergen ten behoeve van de organisatie van het evenement
EK Veldrijden 2015 een éénmalige bijdrage te verstrekken van € 30.000,-.

2.

Dit bedrag te financieren uit het raadsbudget

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2015
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

