Motie 09
MOTIE TOPSPORTFONDS
Aanvaard
De gemeenteraad van Tilburg, in vergadering bijeen op 28 september 2020, ter bespreking
van de hoofdlijnenbrief;
Constaterende dat:
- Er tijdens de raad van 3 februari een motie is aangenomen over #TeamTilburg waarin
onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een platform voor
topsporters en talenten in Tilburg;
- De ambitie van dit college is om samen met de partners uit het onderwijs,
sportverenigingen en het bedrijfsleven de topsporters te willen faciliteren;
- Er geen gealloceerd budget beschikbaar is gesteld voor topsporters en talenten om
aanspraak op te maken;
- Tijdens de bijeenkomst over Team Tilburg met vele sportpartners uit de stad de
oproep om een topsportfonds breed werd gedeeld;
- Er voor cultuur een ‘makersfonds’ is opgezet om ‘makers’ te ondersteunen in het
nastreven van hun doelen, maar dit voor individuele topsporters en talenten in
Tilburg nog ontbreekt.
- Er bij de begroting voor 2021 en 2022 een voordeel is van 1 miljoen euro incidenteel
per jaar,
Overwegende dat:
- Er inmiddels een eerste brainstorm met sportpartners uit de stad heeft
plaatsgevonden over de invulling van Team Tilburg waarin vele goede ideeën aan
bod zijn gekomen om topsport te bevorderen;
- Daarin naar voren kwam dat er behoefte is aan een platform waar topsporters en
talenten zich kunnen melden voor ondersteuning, kennis en/of expertise;
- Daarin ook is aangegeven dat een bijbehorend topsportfonds van grote toegevoegde
waarde kan zijn om het platform te bestendigen;
- Een topsportfonds eventuele financiële belemmeringen in de ontwikkeling van een
bijzonder talent van een topsporter weg kan nemen of als bijdrage aan reis- en
verblijfkosten;
- Bij toekenning uit het Topsportfonds een tegenprestatie wordt verwacht, zoals het
uitdragen van #TeamTilburg;
- Een topsportfonds ervoor kan zorgen dat topsport voor iedereen bereikbaar wordt;
- Het topsportfonds een cofinanciering wordt vanuit de verschillende partijen binnen
het platform, waaronder ook de gemeente als aanjager;
- Door de topsport te stimuleren ook de breedtesport kan worden gestimuleerd;

Verzoekt het college:
- 50.000 euro beschikbaar te stellen per jaar voor een topsportfonds in 2021 en 2022 en
daarvoor een voorstel te doen bij de begroting van 2021;
- Dit voorstel bij de besprekingen over het platform onder Team Tilburg verder uit te
werken;
- De Raad over de voortgang van ‘Team Tilburg’ en het topsportfonds voor de behandeling
van de Perspectiefnota 2022 te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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