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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 8 oktober 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Organiseren van de Special Olympics in Twente in 2022. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
In te stemmen met het indienen van een bidbook; samen met de andere Twentse gemeenten. 
 
Toelichting 
Het doel van deze brief is om alle 14 gemeenteraden in Twente te informeren over de recente regionale 
ontwikkelingen rondom ‘Special Olympics Twente 2022’. 
 
Aanleiding 
In de regionale visie Sport en bewegen in Twente, “Regionale samenwerking is Noaberschop vanuit eigen 
kracht!” (vastgesteld najaar 2017), is de ambitie opgenomen om te verkennen of het mogelijk is om in 
Twente de Special Olympics te organiseren. De Special Olympics is een nationaal sportfestijn voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 sporters (en 1000 begeleiders) strijden in 13 - 20 takken van 
sport om een Special Olympics-medaille. Deelname aan activiteiten van Special Olympics geeft sporters met 
een verstandelijke handicap de kans om zich fysiek te ontwikkelen, zich mentaal te ontwikkelen, hun moed 
te tonen, plezier te beleven en samen met anderen te genieten. Aan het hoofdevenement wordt een side-
programma gekoppeld met diverse activiteiten, om het sporten voor deze doelgroepen te promoten, en 
relevante congressen en symposia. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
In januari van dit jaar hebben we u via een informerende raadsbrief laten weten dat we een 
haalbaarheidsonderzoek wilden uitvoeren om te verkennen of het mogelijk is om dit evenement in 2022 in 
Twente te kunnen organiseren. De afgelopen maanden heeft Sportservice Overijssel dit 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Provincie Overijssel heeft het onderzoek gefinancierd. Vlak voor de 
zomervakantie is de uitkomst van het onderzoek gepresenteerd aan de Twentse sportwethouders. 
 
Conclusie vanuit het onderzoek 
Algehele conclusie naar aanleiding van dit onderzoek is dat er in Twente een grote bereidheid bestaat om dit 
unieke evenement in de regio te organiseren. Het enthousiasme bij iedereen, die is benaderd, is ongekend 
groot. Diverse partners uit de lokale en provinciale overheid, het bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs, 
vervoer, e.a. hebben zonder aarzelen hun medewerking toegezegd. Met de organisatoren van de vijf grote 

 



internationale sportevenementen in de regio (Marathon Enschede, FBK games Hengelo, Military Boekelo, 
CSI Geesteren en Triatlon Holten) beschikken we in Twente over voldoende organisatiekracht en ervaring 
die ingezet kan worden om de Special Olympics 2022 in Twente mogelijk te maken. Uniek is dat de Twentse 
zorgpartners (MST, ZGT, OCON, ’t Roessingh) gezamenlijk willen optrekken en hun expertise willen inzetten 
als Twents medical team. Een aantal bedrijven heeft aangegeven financieel te willen bijdragen en/of 
materiaal beschikbaar te willen stellen. Duidelijk is dat er voldoende representatieve en geschikte 
accommodaties in de regio beschikbaar zijn om de verschillende sporten te organiseren en om een Special 
Olympics dorp in te richten waar de deelnemers en hun begeleiders kunnen worden gehuisvest. Ook Twente 
Marketing heeft aangegeven goede mogelijkheden te zien om via dit evenement de regio Twente te 
promoten. 
 
Begroting Special Olympics Twente 2022 
Voor de organisatie van dit evenement wordt uitgegaan van een begroting van maximaal € 1,5 miljoen. 
Dekking van dit bedrag moet komen uit bijdragen van de 14 Twentse gemeenten (maximaal € 500.000), de 
provincie Overijssel, het bedrijfsleven en de deelnemersbijdragen. Voor de € 1 miljoen die vanuit de 
provincie en het bedrijfsleven moet komen, worden intentieverklaringen gevraagd. 
Voorgesteld wordt om de € 500.000 die de 14 Twentse gemeenten bijdragen als volgt te verdelen: 
·        Gemeenten met maximaal 30.000 inwoners betalen € 27.500; 
·        Gemeenten met 30.000 tot 40.000 inwoners betalen € 32.500; 
·        Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners betalen € 57.500. 
Daarbij is het streven om elke gemeente te betrekken bij de organisatie van één van de sporten, de 
huisvesting of één van de andere activiteiten. 
 
Bidbook 
Gelet op het grote enthousiasme van de mogelijke partners en de mogelijkheid om via dit prachtige 
evenement de regio positief op de kaart te zetten, is tijdens het Bestuurlijk Overleg Sport van 27 juni 2019 
door de aanwezige portefeuillehouders besloten om over te gaan tot het (laten) opstellen van een bidbook 
‘Special Olympics Twente 2022’. 
Het bidbook moet uiterlijk 31 oktober 2019 zijn ingediend. 
Op 17 oktober 2019 staat een Bestuurlijk Overleg Sport gepland. In dat overleg wordt de definitieve go/no go 
gegeven om het bidbook in te dienen. Omdat niet alle gemeenteraden voor 17 oktober nog vergaderen, 
wordt er in het bidbook een passage opgenomen waarin staat dat de Twentse colleges overeenkomen om 
het bidbook in te dienen, onder voorbehoud dat de betreffende gemeenteraden akkoord gaan met de 
gemeentelijke bijdrage die met de organisatie gemoeid is. Als in het bestuurlijk overleg van 17 oktober 2019 
wordt besloten het bidbook in te dienen, heeft dit financiële gevolgen. Hiertoe zal in de begroting 2020 een 
voorstel worden gedaan. 
 
Vertrouwelijk 
Gezien het op 17 oktober 2019 pas duidelijk wordt of de verschillende colleges akkoord zijn om het bidbook 
in te dienen willen wij u vragen deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Na 17 oktober 2019 wordt ook 
de pers hierbij betrokken. 
 
Unieke karakter en meerwaarde van de Special Olympics Twente 2022 
Tot slot: het is niet eerder voorgekomen dat zoveel gemeenten de handen ineenslaan en als regio de 
schouders onder de organisatie van dit prachtige evenement willen zetten, en daarmee het motto 
“Noaberschop vanuit eigen kracht!” in de praktijk willen brengen. 
Daarnaast zijn er voor elke gemeente ook maatschappelijke doelen/resultaten aan verbonden, zoals: 
·        het vergroten van de affiniteit voor en acceptatie van de doelgroep,; 
·        aanzetten tot meer bewegen en verruiming van het sport- en beweeg aanbod van de doelgroep; 
·        een positief effect op recreatie en toerisme binnen de gemeente; 
·        het bevorderen van de regionale samenwerking; 
·        voeden van de regionale trots.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 



 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


