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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 3 november 2020 hebben wij gesproken over de nieuwe ontwikkelingen 
rondom de Special Olympics in Twente in 2022. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten u middels deze raadsbrief op de hoogte te stellen van deze nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Toelichting 
Op 10 oktober 2019 is de raad geïnformeerd over het voornemen om de Special Olympics naar Twente te 
halen. 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 sideprogramma gekoppeld met diverse 
activiteiten, om het sporten voor deze doelgroepen te promoten, en relevante congressen en symposia.  
 
Vandaag wordt er een perspresentatie gehouden rondom de Special Olympics Twente. Het is de officiële 
aftrap om van start te gaan met de uitvoering van het evenement dat van 10 t/m 12 juni 2022 zal gaan 
plaatsvinden. Ook worden de sporten, die in de verschillende gemeenten gaan plaatsvinden, bekend 
gemaakt. 
 
Sporten zijn vastgesteld 
De sporten die in de verschillende gemeenten gaan plaatsvinden tijdens het evenement zijn bekend. De 
sport die naar de gemeente Dinkelland komt is volleybal. In samenwerking met Set Up '65 zal dit 
gerealiseerd gaan worden. Vanuit elke gemeente zullen er twee G-sporters als ambassadeurs worden 
aangesteld die in de aanloop naar het evenement een stuk promotie (samen met andere bekende Twentse 
topsporters) op zich zullen nemen. 
Een mooie kans om de G-sport ook lokaal nog beter op de kaart te zetten/bekendheid te geven aan wat er 
allemaal binnen onze gemeente gebeurd op dit vlak. 
 
Begroting 
In de brief van 10 oktober 2019 is aan u uitgelegd hoe de begroting voor de Special Olympics Twente eruit 
ziet. Vanuit Dinkelland wordt om een bijdrage van €27.500 gevraagd. In de begroting van 2020 is dit bedrag 
reeds gereserveerd. Op 10 november 2020 heeft u tijdens de begroting van 2021 een besluit genomen over 
het beschikbaar stellen van dit bedrag. 

 



 
Bijzondere aandachtspunten 
Door het coronavirus heeft de Special Olympics (die dit jaar in Den Haag zou gaan plaatsvinden) helaas niet 
kunnen plaatvinden. We kunnen nu nog niet overzien hoe lang het virus in de wereld blijft en welke gevolgen 
dit heeft voor 2022. Er zal vol enthousiasme en vertrouwen een verder vervolg worden gegeven aan het 
realiseren van de Special Olympics waarbij ook nagedacht zal worden hoe dit gerealiseerd kan worden als 
het in aangepaste vorm zou moeten. 
 
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 


