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Kaders nieuwe tarievenbeleid en regels in gebruik geving sportaccommodaties.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

In de beleidsvisie ‘Sport & Bewegen’ is de beleidsambitie opgenomen om het tarievenbeleid en het beleid
rondom de in gebruik geving van sportaccommodaties in de gemeente Valkenswaard, transparanter en
eenvoudiger te maken. Om te komen tot een nieuwe tarievenbeleid, moeten eerst de kaders worden
gesteld. De raad wordt gevraagd de in de startnotitie tarievenbeleid en regels in gebruik geven
sportaccommodaties opgenomen kaders vast te stellen.
B.

Voorgesteld besluit

Als kaders voor het op te stellen tarievenbeleid en regels voor in gebruik geven van sportaccommodaties
vast te stellen;
1. Bij het opstellen van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties wordt een
onderscheid gemaakt in 2 hoofdcategorieën, een verenigingstarief en een commercieel tarief.
2. Afwijkende afspraken worden niet meer verrekend in het tarief, maar op een andere wijze
verrekend met de verenigingen
3. De tarieven zijn op basis van de gestelde kaders op een heldere manier opgebouwd. De tarieven
kunnen per soort accommodatie verschillen.
4. De tarieven zijn gerelateerd aan de kostprijs van de accommodaties. De hoogte van het
dekkingspercentage wordt bepaald aan de hand van doorrekeningen en/of scenario’s die in een
keuzenotitie aan de raad worden voorgelegd.
5. Een eventuele verhoging/verlaging van de tarieven voor de verenigingen zal gefaseerd ingevoerd
worden
6. De in gebruik geving van buitensportaccommodaties vindt in principe plaats voor een
seizoen/jaar.
7. Medegebruik van de sportaccommodaties door de scholen en voor activiteiten georganiseerd
door de gemeenten (buurt)sportmedewerkers blijft mogelijk. De verenigingen stellen hiervoor
hun accommodatie ter beschikking.
8. De in gebruik geving van accommodaties aan derden/commerciële partijen is mogelijk, hiervoor
worden nadere voorwaarden gesteld.
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C.

Inleiding

In november 2011 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie ‘Sport & Bewegen’ vastgesteld, in deze
beleidsvisie zijn voor de herijking van het tarievenbeleid en daarmee samenhangend de systematiek voor
het beschikbaar stellen van de accommodaties, de volgende uitgangspunten benoemd;
• Transparantie en eenvoud
• Het leveren van een positieve bijdrage aan sportdeelname
• Het vergroten van de toegankelijkheid
• Kostprijsgerelateerde tarieven
Met als beoogde effecten;
• Toename van de sportparticipatie in de breedte (breedtesport);
• Betere benutting van de sportaccommodaties;
• Inzicht in de mate van kostendekkendheid van accommodaties;
• Betaalbare en verantwoorde tarieven, nu en in de toekomst;
• Transparantie, duidelijkheid en eenvoud voor de verenigingen.
Het huidige tarievenbeleid kent namelijk een grote hoeveelheid en diversiteit aan tarieven en afspraken,
en er liggen geen eenduidige gebruiksovereenkomsten. Dit zorgt bij zowel de verenigingen als de
gemeente voor veel administratie en leidt soms tot onduidelijke situaties over het te hanteren tarief.
Om te komen tot een nieuw eenvoudiger en transparanter tarievenbeleid en duidelijke regels over de in
gebruik geving van de accommodaties, wordt de raad gevraagd om de kaders voor dit nieuwe beleid vast
te stellen.
Voor een beschrijving van het huidige beleid en een overzicht van de huidige tarieven wordt verwezen
naar de startnotitie in bijlage 1.
D.

Wat willen we bereiken?

Het doel van dit voorstel is om de kaders voor het nieuwe tarievenbeleid en de regels voor het in gebruik
geven van sportaccommodaties vast te stellen. Binnen die kaders wordt het nieuwe tarievenbeleid
opgesteld, dat eind 2012 aan de raad zal worden voorgelegd.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Na het vaststellen van de kaders gaat het college aan de slag met het opstellen van het tarievenbeleid en
(beleids)regels voor de in gebruik geving van sportaccommodaties.
Het opstellen van de tarieven zal starten met het in beeld brengen van de huidige lasten en baten van de
sportaccommodaties. Op basis van die gegevens kan de huidige kostendekkendheid van de tarieven in
beeld worden gebracht. Naast de kostendekkendheid van de huidige tarieven vergelijken we de tarieven
ook met deze in omliggende gemeenten, en de wijze waarop andere gemeente de tarieven hebben
opgebouwd.
Wanneer deze informatie is verzameld, kan een keuze worden gemaakt voor de kostendekkendheid van
de nieuwe tarieven. In een keuzenotitie worden die keuzes uitgewerkt en aan de raad voorgelegd.
Het nieuwe tarievenbeleid en de nadere regels zorgen straks voor een eenvoudigere wijze van in gebruik
geven van sportaccommodaties, met tarieven die voor iedereen duidelijk zijn. Niet meer 6 tot 8
verschillende tarieven voor 1 veld. Dit levert voor de gemeente en de vereniging een verlichting van de
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administratieve lasten op en geeft met name de buitensportverenigingen meer vrijheid om de
accommodaties optimaler te benutten.
Voor een toelichting op de kaders wordt verwezen naar de startnotitie in bijlage 1.
F.

Financiën

Op dit moment zijn er nog geen financiële consequenties, deze komen pas bij de volgende stappen in
beeld.
G. Vervolgstappen

Na het vaststellen van de kaders, zal in juni 2013 een keuzenotitie aan de raad worden voorgelegd.
Vervolgens volgt in november/december het tarievenbeleid.
H. Communicatie

In de beleidsvisie stond dat ook bij het opstellen van de startnotitie voor het tarievenbeleid, overleg plaats
zou vinden met de sportraad. Gezien de korte voorbereidingstijd voor de startnotitie was er geen tijd om
deze met de sportraad te bespreken.
Met de sportraad is wel overleg gevoerd over de uitgangspunten/kaders die in de startnotitie zijn
opgenomen, daar konden zij mee instemmen. Zij begrepen ook dat er geen tijd was om nog een overleg te
hebben over de startnotitie en zijn daarmee akkoord gegaan.
Bij het opstellen van zowel de keuzenotitie als de beleidsnotitie zal de sportraad betrokken worden.
I.

Bijlage(n)

Bijlage 1: startnotitie tarievenbeleid en regels in gebruik geving sportaccommodaties
J.

Ter inzage liggende stukken

Ter inzage 1: overzicht huidige tarieven per accommodatie

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ……. , nummer ….;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. ………

BESLUIT
Als kaders voor het op te stellen tarievenbeleid en regels voor in gebruik geven van sportaccommodaties
vast te stellen;
1. Bij het opstellen van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties wordt een
onderscheid gemaakt in 2 hoofdcategorieën, een verenigingstarief en een commercieel tarief.
2. Afwijkende afspraken worden niet meer verrekend in het tarief, maar op een andere wijze
verrekend met de verenigingen
3. De tarieven zijn op basis van de gestelde kaders op een heldere manier opgebouwd. De tarieven
kunnen per soort accommodatie verschillen.
4. De tarieven zijn gerelateerd aan de kostprijs van de accommodaties. De hoogte van het
dekkingspercentage wordt bepaald aan de hand van doorrekeningen en/of scenario’s die in een
keuzenotitie aan de raad worden voorgelegd.
5. Een eventuele verhoging/verlaging van de tarieven voor de verenigingen zal gefaseerd ingevoerd
worden
6. De in gebruik geving van buitensportaccommodaties vindt in principe plaats voor een
seizoen/jaar.
7. Medegebruik van de sportaccommodaties door de scholen en voor activiteiten georganiseerd
door de gemeenten (buurt)sportmedewerkers blijft mogelijk. De verenigingen stellen hiervoor
hun accommodatie ter beschikking.
8. Het in gebruik geven van accommodaties aan derden/commerciële partijen is mogelijk, hiervoor
worden nadere voorwaarden gesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. ……..

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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