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ONDERWERP 

 
Wensen en bedenkingen uiten over ons voornemen om de tarieven van de gemeentelijke 
sportaccommodaties te verhogen volgens scenario 1 van de concept notitie "Tarieven 
gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013". 
 

 
AANLEIDING EN DOELSTELLING 

  
Uw raad heeft in juni 2011 ingestemd met de volgende bezuinigingsmaatregelen, onderdeel van de 
bezuinigingscatalogus:  
- De verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013. 
- Een bezuiniging van 10% op de exploitatiesubsidies aan de sportverenigingen per 1-1-2013. 
 
De privaatrechtelijke verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties is een 
bevoegdheid van ons College. Een voorstel hiervoor is uitgewerkt in de bijgevoegde concept notitie 
“Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties vanaf 1-1-2013”.  
 
De invulling van de bezuiniging op de exploitatiesubsidies sport is meegenomen in de uitwerking 
van de bestuursopdracht “Toetsen en aanpassen van de Subsidieverordening Welzijn 2006”. Deze 
bestuursopdracht is in april 2011 door uw raad vastgesteld. Het eindresultaat van deze 
bestuursopdracht is een nota Subsidiebeleid en een nieuwe Subsidieverordening Welzijn per 1-1-
2013. Het vaststellen van deze stukken is een bevoegdheid van uw raad. De concept versies van 
beide stukken worden in mei 2012 voor besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Besluitvorming 
over de definitieve stukken staat gepland in oktober 2012. 
 
Omdat beide bezuinigingsmaatregelen financiële gevolgen hebben voor de sportverenigingen, is 
uitwerking in onderlinge samenhang gebeurd.  

 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Inhoudelijk 
Voor de realisatie van de totale taakstelling van € 123.000 is een voorstel voor nieuwe tarieven 
uitgewerkt. De tariefverhoging betekent een verhoging van de kosten voor de sportverenigingen en 
de overige (recreatieve) sportgroepen. De sportverenigingen krijgen ook te maken met nieuwe 
subsidieregels. Voor een deel van de verenigingen betekent dit ook een daling van de subsidie-
inkomsten. De combinatie van de verhoging van de tarieven en de wijzigingen in de subsidies, 
zoals nu uitgewerkt in de concept nota subsidiebeleid versie 3 en de concept subsidieverordening 
Welzijn, vinden wij voor alle gebruikersgroepen acceptabel. Gezien de samenhang vragen wij uw 
raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de wijze waarop wij de nieuwe tarieven 
hebben uitgewerkt.   
 
De gebruikers vrezen dat zij verlies aan leden krijgen als zij de tariefstijging moeten 
doorberekenen aan de leden. Om deze reden hebben wij voor de tariefverhoging twee scenario’s 
uitgewerkt. In het tweede scenario wordt de tariefstijging voor de gebruikers van de 



 

 
 
 

accommodaties waar de tariefstijging (absoluut gezien) het grootste is (zaalsportaccommodaties 
en zwembad), gefaseerd doorgevoerd.  
 
- Scenario 1: alle tarieven worden per 1-1-2013 in één keer verhoogd met het voorgestelde 

percentage, uitgezonderd de tarieven van de hockeyvelden en de atletiekbaan.  
- Scenario 2: de voorgestelde tariefverhoging van een deel van de accommodaties wordt 

doorgevoerd in drie jaar tijd: 2013, 2014 en 2015.  
 
De financiële gevolgen van beide scenario’s zijn als volgt: 
 
 Scenario 1 Scenario 2 
Resultaat t.o.v. begroting 2013 -  € 5.731 -  € 68.456 
Resultaat t.o.v. begroting 2014 + € 973 -  € 29.821 
Resultaat t.o.v. begroting 2015 + € 973 + € 973 
 
- Scenario 1 geeft alleen in 2013 een klein tekort van € 5.731. Dit komt doordat de tarieven voor 

de hockeyvelden en de atletiekbaan pas kunnen worden verhoogd per 1-1-2014 (voor 
toelichting: zie B&W-voorstel). Alle andere tariefverhogingen worden doorgevoerd per 1-1-
2013. 

- Scenario 2 geeft een hoog tekort in 2013 en 2014. In 2015 zijn beide scenario’s gelijk. De reden 
van de tekorten in 2013 en 2014 is de keuze voor een gefaseerde doorvoering van de 
tariefverhoging voor diverse accommodaties.   

 
Voor de nieuwe tarieven en een toelichting op de totstandkoming van deze tarieven verwijzen wij 
naar de bijgevoegde concept notitie “Verhoging tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-
1-2013” en de ter inzage liggende stukken.  
 
Wij kiezen voor scenario 1. De bezuinigingstaakstelling van € 123.000 structureel met ingang van 
1-1-2013 wordt hiermee volledig ingevuld, uitgezonderd een bedrag van € 5.731 in 2013. De 
financiële gevolgen zijn voor sommige gebruikers best hoog. De tariefverhoging is echter 
aangekondigd in 2011. In januari 2012 zijn de sportverenigingen nader geïnformeerd 
(informatiebijeenkomsten). Tegen deze achtergrond vinden wij onmiddellijke invulling van de 
taakstelling per 1-1-2013 alleszins verdedigbaar.  
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
 
Inhoudelijk 
Gezien deze samenhang vragen wij u om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over ons 
voornemen om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen conform 
scenario 1. Dit betrekken wij dan bij onze definitieve besluitvorming.  
 
 
Financieel 
Wij vragen u in te stemmen met de financiële gevolgen van een keuze voor scenario 1. Dit 
betekent dat voor het tekort in het jaar 2013 van € 5.731 op een andere wijze financieel moet 
worden afgedekt.  
Als ons definitieve besluit, al dan niet onder invloed van uw wensen en bedenkingen, afwijkend is  
van het standpunt dat wij nu innemen en daaraan zijn substantiële financiële gevolgen verbonden,  
zullen wij uw raad nog een nader voorstel doen met betrekking tot de financiële dekking.  
 
 

COMMUNICATIE 
 
 
 

EVALUATIE 
 
 



 

 
 
 

 
ADVIES RAADSCOMMISSIE 

 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
a. De raad in de gelegenheid stellen om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken over ons 
voornemen om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen volgens 
scenario 1 uit de concept notitie "Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013". 
b. Besluiten om in te stemmen met de financiële gevolgen van deze keuze. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000631 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
a. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken over het voornemen van het college om de tarieven 
van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen volgens scenario 1 uit de concept notitie 
"Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013". 
b. Instemmen met de financiële gevolgen van deze keuze. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


