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Datum

30-06-2021 Agendapunt nr. [13]

Motie “Meer bijdragen aan Uniek evenement Special Olympics”

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 30 juni 2021. 

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

Er een uniek internationaal sportevenement voor zo’n 3.000 atleten met een verstandelijke 
beperking gepland staat van 10 t/m 12 juni 2022 op 25 sportaccommodaties in Twente. Dit 
evenement een positieve impact heeft om verenigingen te enthousiasmeren mogelijkheden te 
bieden voor aangepast sporten.  De provincie Overijssel heeft bijgedragen aan het bidboek om 
het evenement naar Overijssel te halen en een mooie bijdrage levert aan dit evenement. Het 
evenement sluit aan op het provinciaal evenementenbeleid. Daarnaast voldoet het aan alle 
randvoorwaarden die zijn afgesproken in het Overijssels Sport- en Beweegakkoord. Bovendien 
geeft het evenement een sterke impuls aan een blijvende infrastructuur voor G-sporters. Dit 
evenement nog extra benadrukt dat sport voor iedereen toegankelijk is en mede zorgt voor een 
verhoging deelname en integratie wijdverbreide gezonde/actieve leefstijl.

Constaterende dat

 Er een beschikking is verzonden waarin staat dat er een financiële bijdrage van 
maximaal € 225.000, - zal worden verleend. Deze bijdrage niet volledig voldoet aan de 
vraag van € 300.000, - die is gepresenteerd en onderbouwd door de organisatie om een
haalbare situatie te realiseren in de aanloop naar 2022. 

 De totale begroting € 1,7 miljoen bedraagt, waarvan een groot deel reeds gedragen 
wordt door de 14 Twentse gemeenten. Er daarnaast een opgave ligt om bij het 
bedrijfsleven en landelijke fondsen een financiering op te halen van meer dan € 
700.000, -  

 Op dit moment er nog € 200.000, - overbrugt moet worden om de begroting rond te 
krijgen en dit in de huidige tijden leidt tot extra uitdagingen en een onzekere situatie.

 Er in september 2021 een go/no go moment is gepland waarin 85% dekking van de 
begroting gerealiseerd moet zijn en de kans nu aanwezig dat het evenement niet door 
kan gaan wat zeer onwenselijk is.

Roepen GS op
1. Om uiterlijk in de week van 5 juli met de indieners/ondertekenaars van deze motie in 

gesprek te gaan om op zoek te gaan naar aanvullende dekking
2. Indien dit niet gevonden wordt terug te komen met een voorstel hoe het evenement 

toch doorgan kan vinden.

En gaan over tot de orde van de dag.
Renilde Huizenga Simon Zandvliet Manouska Molema Yvonne Koolhaas
D66 SP GL    VVD


