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Nr. Vragensteller  
(partij) 
 

Vraag Antwoord 

1. BPA Zijn met het oog op grootschalige 
sportevenementen voor de komende 
jaren door het vorige college 
contractuele verplichtingen aangegaan 
dan wel anderszins toezeggingen 
gedaan, maw is de gemeenteraad 
volstrekt vrij in haar afweging? 

Het college is geen contractuele 
verplichtingen aangegaan en heeft 
ook niet een andere toezegging 
gedaan voor het organiseren/ 
binnenhalen van grootschalige 
sportevenementen.  

2. BPA Spelen naast 
sportief/maatschappelijke afwegingen 
ook nog veiligheidsoverwegingen en 
economische overwegingen een rol; 
concreet ligt er bijvoorbeeld vanuit 
politie of economisch een voorkeur 
voor een bepaald evenement boven 
een ander? 

Veiligheids- en economische 
overwegingen kunnen worden 
betrokken bij het vervolgtraject.  

3. BPA wat waren de gemeentelijke kosten 
/subsidie van de stadsmarathon 2009; 
wat die van de Enecotourstart in 
2009? 
 

De bijdrage aan het evenement is 
afkomstig van stichting Amersfoort 
750 en niet van de gemeente. De 
bijdrage is conform het 
evenementenpakket zoals dat met 
stichting Amersfoort 750 is 
afgesproken.   

4. BPA Welke 2010 gelden uit de genoemde 
posten zijn nog beschikbaar voor 
2010, ik denk dan in het bijzonder aan 
de organisatie van de 
winterkunstijsbaan OLV-plein? 

In 2010 houden we naar verwachting 

circa € 225.000,- over op het budget 

‘sportstimulering algemene subsidie’. 

In lente- en herfstrapportage is dit 

gemeld.  

 

5. BPA Welke grootschalige evenementen 
dienen zich voor 2011 als reele optie 
aan, nu de stadsmarathon 
organisatorisch in 2011 niet 
realiseerbaar is? Is - als de politieke 
wens daartoe bijv via motie wordt 
uitgesproken - het begrotingstechnisch 
uitvoerbaar een deel van het budget 
grootschalige evenementen over te 
hevelen naar 2012? 
 

Er zijn momenteel geen 
grootschalige sportevenementen 
bekend, die in 2011 in Amersfoort 
plaatsvinden. 
De raad kan met een 
overhevelingsbesluit een deel van 
het budget voor 2011 inzetten in 
2012.  

 


