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Besluit college van B en W d.d. 28 maart 2017 
Onderwerp: Raadsvoorstel tot instemmen tarievenbeleid 
sportaccommodaties 
Registratienummer: ADV-17-04500 
Het college besluit: 
- de notitie tarievenbeleid sport 2017 vast te stellen; 
- het uitgangspunt voor de bepaling van de tarieven voor 

de sportaccommodaties per 1januari 2018 vast te 
stellen; 

- de motie Tarievennota hiermee als afgedaan te 
beschouwen en 

- dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter 
besluitvorming door de gemeenteraad. 

Besluit gemeenteraad 
De gemeenteraad stemt in met de notitie Tarievenbeleid 
sport 2017 en met het uitgangspunt voor de bepaling van 
de tarieven voor de sportaccommodaties per 1januari 
2018 

Conform besloten B en W 

d.d. 28 maart 2017 

Besluit gemeenteraad 

d.d. 30 mei 2017 

Zonder hoofdelijke stemming 

aangenomen 

Bestu urssa menvatti ng 
De gemeenteraad heeft uitgesproken dat het gemeentelijk tarievenbeleid voor 
sportaccommodaties moet worden uitgewerkt volgens een bepaalde variant. Het college heeft de 
variant uitgewerkt in de Notitie tarievenbeleid sport 2017 en stelt het uitgangspunt voor de 
bepaling van de tarieven voor de sportaccommodaties per 1januari 2018 vast. 
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Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen 
Raadsconsultatie tarievenbeleid sport 2015 (ADV-15-03533) 

Inhoud/toelichting 
De ontwikkeling van het tarievenbeleid voor het gebruik van de sportaccommodaties is een proces dat 
langdurig is en complex. Geleidelijk aan zijn er stappen gezet die tot de vaststelling van het 
tarievenbeleid leiden. In het gehele proces is de gemeenteraad, een werkgroep van de gemeenteraad en 
de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) betrokken. 

Op 27 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders in het "Tarievenbeleid sport 
2015" een uitwerking gegeven van verschillende scenario's voor een op te stellen tarievenbeleid. Bij een 
raadsconsultatie op 17 november 2015 heeft de gemeenteraad geconcludeerd dat het college kan 
overgaan tot het nader uitwerken van variant 1, met dien verstande dat rekening moet worden 
gehouden met maatwerk c.q. ingroeimogelijkheden voor situaties waarbij verenigingen te maken krijgen 
met grote tariefsverhogingen. Voorts moet worden nagegaan of zelfwerkzaamheid door verenigingen 
kan resulteren in het aanpassen van de tarieven. 

Deze uitwerking heeft plaatsgevonden in bijgaande rapportage en is voorgelegd aan de MSR. Op basis 
van het advies van de MSR hebben wij de rapportage afgerond en leggen wij u deze ter besluitvorming 
voor. In de rapportage kunt u de achtergrond en detailinformatie vinden. 

Op basis van de gevraagde uitwerking hebben wij een budgettaire variant ontwikkeld voor de binnen- en 
buitensport waarbij er sprake is van een kostprijsgerelateerd systeem. 

Bi n ne ns port 
Voor de binnensport worden de tarieven voor de sporthallen en gymzalen bepaald op basis van de 
kostprijs. Er wordt uitgegaan van een dekkingspercentage van 28,72 procent. Dit betekent een 
verhoging van de tarieven voor de sporthallen en een verlaging voor de gymzalen. In onderstaand 
overzicht is dit opgenomen. 

Binnensport Kosten 	kosten 

2015 nieuw 

syst 2015 

sporthal 49,29 	53,19 

gymzaal 12,43 	9,99 

Inclusief de indexering van de tarieven tot het jaar 2017 bedragen de tarieven dan respectievelijk in 
2017 € 53,99 en € 10,14. De indexering in 2016 was 1% en voor 2017 0,5 % conform de 
begrotingsrichtlijnen. 

In de rapportage worden op basis van een overzicht van de grote huurders de consequenties 
aangegeven van de tariefsaanpassing. De verschillen zijn aanwezig maar niet ingrijpend. Wij stellen voor 
een overgangstermijn van 2 jaar toe te passen. 

In de rapportage wordt ook ingegaan op de ontwikkeling van nieuwe sportaccommodaties. Hierin doen 
wij een voorstel om een nieuw tarief voor sportzalen vast te stellen. Ook hier wordt uitgegaan van een 
kostprijsgerelateerd systeem, waarbij wij er voor kiezen om dit te bereken naar verhouding van de 
kosten van een gymzaal en dan in verhouding gezet tot het aantal vierkante meters sportvloer. 
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Dit leidt tot de volgende prijsstelling: 

Binnensport maat tarief 

sportvioer nieuw 

systeem 

sporthal 48*28 5349 

gymzaal 21*12 9,99 

sportzaal 26*14 13,31 

sportzaal plus 32*26 27,50 

Buitensport 
Voor de buitensport worden de tarieven ook gerelateerd aan de (norm)kosten. Overeenkomstig het 
uitgangspunt van de werkgroep is het dekkingspercentage voor elke buitensport gelijk en zodanig 
vastgesteld dat er in totaal sprake is van budgettaire neutraliteit. Dit was ook de opdracht vanuit de 
gemeenteraad. 
Voor de buitensportverenigingen heeft dat consequenties zoals opgenomen in het rapport. Er is een 
stijging bij één vereniging van ca. € 4.600 en een daling bij een andere vereniging van ca. € 5.600. De 
andere stijgingen of dalingen bevinden zich in het spectrum zoals dat ook bij de 
binnensportverenigingen is, dat is in onze ogen aanvaardbaar met een overgangsperiode van 2 jaar. 

Wij hebben alternatieven ontwikkeld om te onderzoeken of er andere keuzes gemaakt konden worden, 
deze zijn ook voorgelegd aan de MSR. Op advies van de MSR wordt vastgehouden aan het 
oorspronkelijke uitgangspunt. Daarbij geeft de MSR in overweging om af te wijken van het budgettair 
neutrale uitgangspunt en de vereniging die het grootste nadeel ondervindt te compenseren door 
handhaving van het huidige tarief. Dit geeft een gemeentelijk nadeel ca. €4.600 per jaar. 

Op basis van de input van de MSR en de ideeën die wij hebben ontwikkeld kiezen wij voor een extra 
variant. Met de invoering van het nieuwe tariefstelsel heeft de Gophers een nadeel van bijna € 4.600. 
Een deel van dit nadeel kan de vereniging zelf opvangen. Een motivatie daarin vinden wij door het 
bedrag dat per lid (99 leden in 2015) opgebracht wordt op te hogen naar € 36 per lid waarmee dit 
gelijkwaardig is ten opzichte van verschillende andere verenigingen. Dit is een het uitgangspunt dat nu 
wordt toegepast en niet zal worden bijgesteld aan de ontwikkeling van het aantal leden. Dat vraagt een 
door de vereniging op te brengen extra vergoeding van € 865, een bedrag dat met een overgangsfase 
van twee jaar is op te vangen. Het verschil in deze kosten bedraagt € 3.700 en kan worden opgevangen 
binnen de beschikbare middelen voor uitvoering van de sportnota. 

in een overzicht ziet het er dan als volgt uit: 

Tarief 2015 	Nieuw tarief Variant 

ExcelsiorM 19.409 	19.882 19.882 

VDL 10.912 	12.130 12.130 

MSV '71 10.756 	12.176 12.176 

Gophers 2.699 	7.282 3.564 

Evergreen Hockey 9.022 	7.917 7.917 

Evergreen Tennis 9.015 	3.338 3.338 

CKC Maassluis 3.157 	3.254 3.254 

Unitas'63 1.041 	 715 715 

verschil 3.718 

totaal 66.011 	66.694 66.694 3/5 
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Getypte tekst



Z-11-02473 / 0.2.1. Adviezen 4500

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 4 van 5

ADV1704500 	Raadsvoorstel tot instemmen tarievenbeleid sportaccommodaties 

Met de keuze van deze variant zijn wij van mening dat ondanks dat er niet voldaan wordt aan het 
budgettair neutrale uitgangspunt er sprake is van een kosten gerelateerd tarievensysteem waarbij er 
sprake is van maatwerk. 

Naast de berekening van de tarieven op basis van de voorgestelde systematiek kunnen er ook maatwerk 
afspraken gemaakt worden over aangepaste of aanvullende gebruikersvergoedingen. De extra wensen 
van een vereniging leiden tot een vergoeding van de extra kosten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij 
CKC Maassluis en MHV Evergreen. 

Tarieven 2018 
Het voorstel dat in het Tarievenbeleid sport 2017 is opgenomen zal de basis vormen voor de 
vaststelling van de tarieven in 2018. Hierbij zal rekening gehouden worden met de richtlijnen voor 
de begroting 2018 (indexering) die nog moet worden vastgesteld en aanpassingen die er 
plaatsvinden door aanpassing van de veldconstructie (bijv. MHV Evergreen). 

Evaluatie 
Wij stellen voor om met deze systematiek aan de slag te gaan en deze na vier jaar te evalueren. De 
evaluatie dient in 2020 te worden uitgevoerd zodat deze bij handhaving van het systeem met 
ingang van het jaar 2021 van kracht kan zijn. 

Financiële consequenties 
Invoering van een nieuw tarievenbeleid heeft voor de gemeentebegroting financieel geen 
consequenties. De variant die wordt voorgesteld heeft een nadelige financiële consequentie van 
afgerond € 3.700, die kan worden opgevangen door gebruik te maken van de beschikbare middelen 
voor de uitvoering van de sportnota. 

Externe adviesorganen/externe organisaties 
De Maassluise Sport- en Recreatieraad heeft een advies uitgebracht en heeft aangegeven na 
besluitvorming door het college wellicht nog een advies zal uitbrengen. Het advies is verwerkt en de 
MSR zal van het besluit op de hoogte worden gebracht na het collegebesluit, zodat er nog 
gelegenheid is om een reactie door middel van een advies te geven of inspraak te leveren voor de 
behandeling van het voorstel in de gemeenteraad zal plaatsvinden. 

Communicatieparagraaf 
De verenigingen zullen over het voorstel worden geïnformeerd. 

Voorstel aan de gemeenteraad 
De gemeenteraad stemt in met de notitie Tarievenbeleid sport 2017 en met het uitgangspunt voor 
de bepaling van de tarieven voor de sportaccommodaties per 1januari 2018. 
Wij beschouwen de motie over het tarievenbeleid hiermee als afgedaan. 

Bijlagen 
Notitie Tarievenbeleid sport 2017 
(Pré) advies Maassluise Sport- en Recreatieraad 
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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Maassiuls; 

gelezen het voorstel van burgemeester wethouders d.d. 28 maart 2017 

besluit 

in te stemmen met de notitie Tarievenbeleid sport 2017 en met het uitgangspunt voor de bepaling 
van de tarieven voor de sportaccommodaties per 1 januari 2018. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van 30 mei 
2017. 

er, 	 d e v 7oft t elr, 
 

R. vandHt 	dr. T.J. Haan 
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