Startnotitie Tarievenbeleid en regels in gebruik
geven sportaccommodaties Valkenswaard

November 2012

Inhoudsopgave

1. Aanleiding

3

2. Huidige situatie

4

2.1 Huidig tarievenbeleid
2.2 Afwijkende afspraken
2.3 Huidig beleid in gebruik geving accommodaties

4
4
5

3. Nieuw tarievenbeleid: kaders en uitgangspunten 6
3.1 Tarievenbeleid
3.2 Kaders en uitgangspunten tarieven
3.3 Kaders en uitgangspunten in gebruik geven sportaccommodaties

6
6
7

4. Vervolgstappen

10

-2-

1. Aanleiding
In November 2011 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard de ‘Beleidsvisie
Sport & Bewegen’ vastgesteld. In deze beleidsvisie is ten aanzien van de
tarieven voor sportaccommodaties de volgende beleidsambitie opgenomen:
Willen we toewerken naar 5 maal sporten per week, zal de drempel voor
toegang tot de buitensportaccommodaties zo laag mogelijk gelegd moeten
worden. Dat kan als we ons tarievensysteem versimpelen en de
zeggenschap voor het in gebruik geven van accommodaties veranderen.
Tevens wil de gemeente de transparantie vergroten door een relatie te
leggen tussen kostprijs en tariefstelling. Daartoe wil de gemeente het
tarievensysteem herijken.
Ook in de vorige beleidsnota is de wens uitgesproken om de tarieven voor
sportaccommodaties te relateren aan de kostprijs. Daar is tot nu toe echter
niets van terecht gekomen. Het tarievensysteem is nu niet transparant, noch
in de gemeentebegroting, noch in de tarievenverordening of raadsbesluit is
een relatie tussen tarief en kostprijs van sportaccommodaties zichtbaar
gemaakt.
In de beleidsvisie ‘Sport & Bewegen’ zijn voor de herijking van het tarievenbeleid en daarmee samenhangend de regels voor de in gebruik geving 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.

In deze startnotitie nemen we de tarieven van het zwembad niet mee. In het
tarievenbeleid neemt het zwembad een aparte plek in. Het zwembad wordt
namelijk niet alleen aan één vereniging (als hoofdgebruiker) verhuurd.
Daarnaast zal begin 2013 de businesscase naar het zwembad starten,
waarvan de uitkomsten ook van invloed kunnen zijn op de tariefstelling van
het zwembad. Bij die businesscase zullen we de tarieven en het gebruik van
het zwembad integraal meenemen.
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2. Huidige situatie
2.1 Huidig tarievenbeleid
De huidige tarieven in de gemeente Valkenswaard zijn vooral gebaseerd op
historie en op historisch gegroeide afspraken. Er zijn in de loop van de jaren,
met name bij de aanleg van nieuwe accommodaties en banen/velden, ook
veel individuele afspraken en afwijkingen van het tarief vastgesteld. Hierdoor
is een onoverzichtelijke brij aan tariefafspraken ontstaan, die zowel voor de
gemeente als voor gebruikers niet duidelijk is.
Daar komt bij dat de huidige systematiek uitgaat van facturatie per gebruikt
uur, wat voor alle partijen veel administratie vergt en ook voor de
toezichthouders extra werk met zich meebrengt. Een overzicht van de huidige
tarieven is opgenomen in de bijlage. In dit overzicht zijn de
binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthallen) en de
buitensportaccommodaties (sportparken) meegenomen.
Op dit moment wordt er een onderzoek verricht naar het inzichtelijk maken
van alle kosten en opbrengsten etc. van de sportaccommodaties. Deze
uitkomsten worden betrokken in de vervolgstap om onder andere de
kostendekkendheid van de huidige en de toekomstige tarieven te bepalen.

2.2 Afwijkende afspraken
Naast de al bestaande hoeveelheid aan tarieven op de verschillende
sportaccommodaties, zijn er ook nog eens allerlei individuele afspraken
gemaakt met verenigingen. Dit draagt natuurlijk niet bij aan de transparantie
en eenvoud van de tarieven.
 Golf
Op sportpark Den Dries is een golfvereniging actief, die over het hele
sportpark hun sport beoefenen. De golfvereniging betaalt geen vergoeding
voor het gebruik van de velden op het sportpark, enkel een vergoeding voor
het onderhoud van de voor de golfsport aangebrachte voorzieningen (tees,
greens etc.). De onderhoudskosten worden afgerekend op basis van de
uitgevoerde werkzaamheden en zijn nagenoeg kostendekkend. Op het
moment dat de velden door anderen gebruikt worden kunnen zij ze niet
gebruiken.
 Scholen
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van sportgelegenheid voor
het primair onderwijs. De scholen die geen eigen gymvoorziening hebben
maken gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De
gemeente brengt deze uren in rekening bij de scholen, die vervolgens van de
gemeente een subsidie krijgen voor het betalen van deze facturen, of deze
factuur wordt door de gemeente betaald.
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 Tennisschool Valkencourt
In het verleden (1988) is met de tennisschool (toen nog) Henk van Hulst, een
overeenkomst gesloten dat zij voor een bedrag van (nu) € 249,29 gebruik
mogen maken van de atletiekbaan en veld 13 op sportpark Den Dries. Op de
voorwaarde dat de tennisschool het gebruik van de accommodatie bij de
gemeente moet melden. De tennisschool maakt nog wel gebruik van het
sportpark, maar meldt dit niet meer vooraf bij de gemeente. Hierdoor worden
we soms geconfronteerd met extra werkzaamheden (bv. aanharken
springbak), zonder dat dit vooraf bekend is.
 HOD
In de tarieven voor enkele kunstgrasvelden van HOD zit een opslag voor een
onderhoudsbijdrage van de vereniging, evenals een aflossingscomponent voor
de eigen bijdrage van de vereniging bij de aanleg van de velden. Deze
aflossing heeft een looptijd van 15 jaar en loopt tot 2024.
 VVH
Na het aanbrengen van veldverlichting op veld 13 op Den Dries, is met de
VVH overeengekomen dat zij in 3 jaar tijd toe mogen groeien naar het nieuwe
tarief voor een veld met verlichting. Dit betekent dat zij van een uurtarief van
€ 3,04 in 2012/2013 toegroeien naar het tarief van € 5,71 per uur in
2014/2015.
 Jeugdherberg
In tegenstelling tot wat men zou verwachten, betaald de jeugdherberg
Stayokay geen commercieel tarief voor het gebruik van sportaccommodaties.

2.3 Huidig beleid in gebruikgeving sportaccommodaties
De in gebruik geving van accommodaties vindt op dit moment plaats per uur.
Dit betekent dat verenigingen aan het begin van het seizoen bij de gemeente
de uren aanvragen die zij vast gaan gebruiken voor trainingen en wedstrijden.
Deze uren worden geregistreerd in het systeem van de gemeente. Wanneer
de vereniging vervolgens meer uren wil gebruiken, moet dit apart worden
aangevraagd. Voor deze uren geldt dan ook weer een ander tarief.
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3. Nieuw tarievenbeleid: kaders en uitgangspunten
3.1 Tarievenbeleid
Het nieuw op te stellen beleid bestaat eigenlijk uit 2 delen, enerzijds het
tarievenbeleid, en anderzijds de afspraken over het in gebruik geven van de
accommodaties. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook het
subsidiebeleid is gerelateerd aan het tarievenbeleid, het vernieuwen van het
subsidiebeleid is daarom ook de volgende stap.
Alvorens er een nieuw tarievenbeleid kan worden opgesteld, moeten eerst de
kaders en uitgangspunten worden vastgesteld. Met die kaders en
uitgangspunten gaat het college vervolgens aan de slag met het opstellen van
het nieuwe tarievenbeleid. Bij het opstellen van het tarievenbeleid, zal ook de
sportraad worden betrokken.

3.2 Kaders en uitgangspunten tarieven
In de beleidsvisie zijn al een aantal ambities uitgesproken en algemene
uitgangspunten benoemd voor het nieuwe tarievenbeleid.
 Transparantie en eenvoud
Om te komen tot een transparant en eenvoudig tarievensysteem voor zowel
de gemeente als de gebruikers van de accommodaties, is het nodig om het
aantal tarieven dat gehanteerd wordt terug te brengen. Voor een enkele
vereniging worden verschillende tarieven berekend afhankelijk van het
moment waarop de accommodatie wordt gebruikt en of dit aan het begin van
het seizoen is gereserveerd of niet. Dat moet vereenvoudigd worden, zodat
het aantal tarieven beperkt wordt.
Voorgesteld wordt daarom om het aantal soorten tarieven per accommodatie
terug te brengen tot 2, zijnde een verenigingstarief en een commercieel
tarief. Binnen die tarieven vindt geen differentiatie meer plaats naar week of
weekend en gereserveerd of incidenteel gebruik.
Bij het opstellen van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties wordt een onderscheid gemaakt in 2 hoofdcategorieën,
een verenigingstarief en een commercieel tarief.
Om ook de wirwar van individuele afspraken, aanvullende afspraken en
afwijkende tarieven te voorkomen, worden deze niet meer verwerkt in het
tarief. Wanneer er eventueel toch sprake is van aanvullende afspraken,
worden die ook apart verrekend met de verenigingen. Dit houdt het
tarievensysteem transparant en duidelijk.
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Afwijkende afspraken worden niet meer verrekend in het tarief, maar op
een andere wijze verrekend met de verenigingen
Het vergroten van de transparantie van tarieven is al lang een wens van de
gemeente Valkenswaard en de verenigingen. Het verhuren van
sportaccommodaties en het sportbeleid in brede zin valt onder de autonome
taken van de gemeente. De gemeente is dan ook geheel vrij in het bepalen
van de tarieven voor de accommodaties. Daarnaast hangt het tarief van
accommodaties vaak samen met de subsidie aan de gebruikers, zowel direct
als indirect. In het nieuwe tarievenbeleid willen we een transparante opbouw
van de tarieven, waarbij de tarieven per sport gelijk zijn. Tussen
sportaccommodaties (soort baan, veld etc.) kunnen de tarieven verschillen.
De tarieven zijn op basis van de gestelde kaders op een heldere manier
opgebouwd. De tarieven kunnen per soort accommodatie verschillen.

 Kostprijsgerelateerde tarieven
In de door de raad vastgestelde beleidsvisie ‘Sport & Bewegen’ staat dat de
tarieven gerelateerd moeten zijn aan de kostprijs van de sportaccommodaties
en dat de nieuwe tarieven gebaseerd zijn op een bepaald dekkingspercentage
van de kosten. Het bepalen van het dekkingspercentage van de tarieven is
een vrije keuze van de gemeente, en deze kan dan ook liggen tussen 0% en
100%, al dan niet gecompenseerd met een subsidie op basis van het
subsidiebeleid.
Ook voor het bepalen welke kosten wel en niet meegenomen worden in het
bepalen van de kostprijs, kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. De
raad heeft hierover nog niet eerder uitspraken gedaan, misschien mede
doordat tot nu toe nooit duidelijk is geweest wat het dekkingspercentage van
de huidige tarieven is. Het zuiverste zou zijn om een tarief van 100%
kostendekkendheid te hanteren, al dan niet gecompenseerd door een
accommodatiesubsidie, maar dat betekent wel dat de accommodaties voor
externe huurders (die geen subsidie ontvangen) totaal oninteressant wordt.
Er kan nu dus nog geen (onderbouwde) kwantitatieve norm gehangen
worden aan de mate van kostendekkendheid.
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 het tarievenbeleid worden
opgenomen en waaruit de raad een keuze kan maken.
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Het nieuwe tarievenbeleid kan leiden tot een verhoging of verlaging van de
tarieven voor de sportverenigingen. Wanneer dit het geval is, zullen de
verenigingen de kans moeten krijgen om de eigen organisatie hierop aan te
passen. Een overgangsregeling om toe te groeien naar het nieuwe tarief is
dan een oplossing.
Een eventuele verhoging/verlaging van de tarieven voor de verenigingen
zal gefaseerd ingevoerd worden.

3.3

Kaders en uitgangspunten in gebruik geven sportaccommodaties

Niet alleen de tarieven van de accommodaties moeten eenvoudiger, ook de
wijze waarop de accommodaties ter beschikking worden gesteld moet simpeler
en efficiënter. Hierdoor kan de toegankelijkheid van met name de
buitensportaccommodaties door de verenigingen worden vergroot. Dit geldt in
het bijzonder voor de buitensportaccommodaties omdat deze over het
algemeen een duidelijke hoofdgebruiker hebben, in tegenstelling tot de
binnensportaccommodaties.
 Vereenvoudiging
Om het in gebruik geven van accommodaties makkelijker te maken, stellen
we voor om voor alle buitensportaccommodaties in principe over te gaan op
het voor een jaar/seizoen in gebruik geven van de accommodaties. Dit in
plaats van gebruik per uur, waar ook een hele administratie van moet worden
bijgehouden, door zowel gemeente als vereniging.
De in gebruik geving van buitensportaccommodaties vindt in principe
plaats voor een seizoen/jaar.

De in gebruik geving voor een jaar van sportaccommodaties geldt voor die
accommodaties die één duidelijke hoofdgebruiker hebben. Dit betekent
bijvoorbeeld dat voor veld 13 (recreatieveld) en de atletiekbaan op Den Dries
nadere afspraken gemaakt moeten worden.
 Betere benutting sportaccommodaties
Het voor een jaar/seizoen in gebruik geven van accommodaties betekent ook
dat gekeken moet worden naar het medegebruik van de accommodaties. Nu
worden de accommodaties ook nog aan derden ter beschikking gesteld,
waarbij de coördinatie en facturatie bij de gemeente ligt.
Wanneer we overgaan tot in gebruik geving per jaar, moeten dus in de
gebruiksovereenkomsten nadere afspraken worden opgenomen over het
gebruik aan derden. Voor het gebruik van de accommodaties door scholen en
voor eigen activiteiten van de gemeente (bv. buurtsport of naschoolse
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activiteiten) moeten de verenigingen de accommodaties ter beschikking
stellen.
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.

Voor het gebruik van de velden door andere (commerciële) partijen moeten
nadere afspraken gemaakt worden. De keuzes die daarin gemaakt worden,
hebben invloed op de tariefstellingen van de accommodaties. Hierbij zijn een
aantal keuzes mogelijk.




Ten eerste kan het gebruik van velden door commerciële partijen
worden uitgesloten, dit betekent echter voor sportpark Den Dries ook
dat bv. Stayokay geen gebruik meer kan maken van de velden.
Ten tweede kan gebruik door derden wel worden toegestaan, en
moeten daarvoor voorwaarden worden opgenomen in de
gebruiksovereenkomsten.

Voorgesteld wordt te kiezen voor optie 2. Als voorwaarde aan de
‘onderverhuur’ willen we in ieder geval stellen dat er een vast tarief wordt
gerekend aan derden (commerciële prijs). In het tarief van de velden aan de
hoofdgebruiker zal hiermee rekening worden gehouden.
De in gebruik geving van accommodaties aan derden/commerciële partijen
is mogelijk, hiervoor worden nadere voorwaarden gesteld.
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4. Vervolgstappen
Om te komen tot een nieuw tarievenbeleid en nieuwe regels voor het in
gebruik geven van sportaccommodaties, zullen nog een aantal stappen gezet
moeten worden. De belangrijkste stappen zien er als volgt uit:





Het in beeld brengen van de kostendekkendheid van de huidige
accommodaties;
Het bepalen van het gewenste dekkingspercentage van de nieuwe
tarieven; Daarbij zal ook een vergelijking gemaakt worden met de
sportaccommodaties in de omliggende gemeenten.
Een keuzenotitie (conform beleidsklok) voorleggen aan de raad,
waarbij keuzes gemaakt kunnen worden voor de nadere invulling van
het nieuwe tarieven en regels in gebruik geven. Op basis van deze
keuzes wordt het uiteindelijke beleid opgesteld.

Deze keuzenotitie wordt in juni 2013 kunnen aangeboden aan de raad,
waarna in december het tarievenbeleid kan volgen. De raad wordt dus nog op
2 momenten betrokken in dit beleidsproces. Bij zowel de keuzenotitie als de
beleidsnotitie zal de sportraad worden gevraagd om mee te denken en een
reactie te geven.
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