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TITEL 

 
Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2016 

BESLISPUNTEN 

 
De raad besluit: 

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2016, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te 

stellen.  

AANLEIDING 

 
De exploitatie en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties in Amersfoort vindt plaats door de 

SRO Amersfoort BV. De sportverenigingen betalen voor het gebruik van deze accommodaties  een 

zogenaamd ‘maatschappelijke tarief’. Dit tarief is niet kostendekkend. 

Met de vaststelling van de sportnota “Amersfoort F!t” in 2013 is besloten dat de maatschappelijke tarieven 

voor de sportverenigingen jaarlijks door de raad worden vastgesteld. 

BEOOGD EFFECT 

 
Vaststelling van de maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2016.  

ARGUMENTEN 

1.1 De vaststelling van de maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen gebeurt door de 

raad. 

 

Met de sportnota “Amersfoort F!t” is besloten dat de raad deze tarieven jaarlijks vaststelt. 
 

KANTTEKENINGEN 

 
1.1 Er is nu geen relatie tussen efficiënt gebruik van voorzieningen en maatschappelijk tarief en daarmee 

een ongelijke verdeling van de indirecte subsidie.   

 

De maatschappelijke tarieven zijn niet kostendekkend.  Een belangrijk deel van de kosten wordt daarmee 

indirect door de gemeente gesubsidieerd.  Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verenigingen die 

hun accommodatie volop gebruiken en de verenigingen die dat slechts in beperkte mate doen.  De keus is 

uiteraard aan de verenigingen zelf, maar in de praktijk betekent dit wel dat sprake is van een ongelijke 

indirecte subsidiëring als dit wordt afgezet tegen het aantal teams of spelers.   
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Voor de verenigingen is dit indirecte subsidie niet zichtbaar.  Onderstaand voorbeeld laat zien hoe de 

verschillen kunnen zijn. In onderstaand voorbeeld is uitgegaan van een tweetal voetbalaccommodaties:  

 

 Vereniging X heeft 5,5  velden in gebruik, waarvan drie kunstgrasvelden en betaalt de SRO 

daarvoor in seizoen 2015-2016   totaal € 30.808,-.   De werkelijke kosten van dit complex bedragen 

(onderhoud, verzekeringen en belasting, ex. kap. lasten)  op jaarbasis € 70.038,-.   Het indirecte 

subsidie voor dit complex vanuit de gemeente bedraagt daarmee € 39.230,-.  De club telt dat 

seizoen  60  ‘normteams’. Het complex kent daarmee een hoge bezettingsgraad.  Omgerekend per 

team bedraagt de gemeentelijke indirecte subsidie dat seizoen  € 653,-. 

 

Een complex met een lagere bezettingsgraad is relatief  (veel) duurder voor de gemeente:   

 

 Vereniging Y heeft 2 velden (waarvan 1 trainingsveld)  in gebruik en betaalt de SRO daarvoor in 

seizoen 2015-2016 totaal € 5.437,-. De werkelijke kosten voor dit complex bedragen (ex. 

kap.lasten) € 28.223-. Het indirecte subsidie voor dit complex bedraagt daarmee op 

 jaarbasis € 22.786,-.  

Het gaat hier om een kleine club met  4,35  ‘normteams’.  Het complex  is daarmee onderbespeeld. 

Omgerekend per team bedraagt de gemeentelijke indirecte subsidie dan jaarlijks   

€ 5.238,-. 

 

Uit dit voorbeeld blijkt dat een lage bezettingsgraad (en dus inefficiënt gebruik) van de accommodatie leidt 

tot een ongelijke verdeling van de gemeentelijke subsidie. Leegstand wordt in feite beloond.  

Door voor alle accommodaties eenzelfde tarief in rekening te brengen  (clubs betalen immers hetzelfde 

tarief voor een veld) wordt op dit moment geen onderscheid gemaakt tussen efficiënt en inefficiënt gebruik 

van accommodaties. Wij achten dit ongewenst.  

FINANCIËN 
 

Wij verlenende SRO Amersfoort BV voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke 

sportvoorzieningenin 2016 een exploitatiesubsidie van € 4.661.939,-.  

Dit is in feite het verschil tussen de kosten voor onderhoud en beheer en de opbrengst van de verhuur.  

 

Kosten in €   Dekking kosten 

in €  

  DekkDekking vastgelegd in 

 

      

4.646.864,-(1)  4.646.864,-   6.Programma Sport 

1 Zwembaden € 2.859.024,-  Sportparken € 861.429,-  Sporthallen en gymlokalen € 926.411,- 

 

COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN  
 

SRO informeert de huurders en gebruikers over de tarieven voor 2016. 

VERVOLGSTAPPEN  
 

Wij willen de middelen die beschikbaar zijn voor het sportbudget gerichter inzetten ten behoeve van het 

realiseren van de ambities voor het sportbeleid. Het efficiënt en effectief gebruik van de gemeentelijke 

sportvoorzieningen is één van de hoofdambities uit het gemeentelijk sportbeleid zoals dat unaniem is 

vastgesteld door de raad. 

Wij willen onderzoeken of  een efficiënt gebruik van de voorzieningen kan worden gestimuleerd door een 

koppeling te maken tussen tarief en bezetting. In 2016 bereiden wij daarom een ‘pilot’ voor  

Er dient daarbij een onderscheid gemaakt te worden tussen de binnen- en de buitensport: sportzalen en 

sporthallen worden per uur verhuurd en gebruikt door meerdere zaalsportverenigingen die in de regel niet 

beschikken over een eigen clubaccommodatie met horecavoorziening. Vanwege de verschillende varianten 

van de zaalsport is het praktisch ook niet goed mogelijk om de optimale bezetting per uur goed in beeld te 
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brengen.  Bij de buitensportaccommodaties  is dat anders: daar is sprake van hoofdhuurders die de 

accommodatie op jaarbasis huren en die de beschikking hebben over eigen clubgebouwen met kantine.   

Het grootste deel van de buitensportaccommodaties is bestemd voor voetbal (13 clubs).  

 

 

.   

 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

   

 

 

 

 

 

 
 

Bijlagen 
- Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2016  
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Overzicht maatschappelijke tarieven verenigingen 2015 en 2016,  

(cpi-index aug 2014-2015  0,8 %) 

 

Buitensport 

 

 

Veldsport 

    

Soort Periode 2015 

Incl. BTW  

2016 

Incl. BTW 

Verschil  

2016 t.o.v. 2015 

Speelveld  Jaar € 3.624,70 € 3.653,70 + €  29,- 

Trainingsveld Jaar € 3.624,70 € 3.653,70 + €  29,- 

Wetraveld Jaar € 3.624,70 € 3.653,70 + €  29,- 

Grassmasterveld  Jaar € 7.249,40 € 7.307,40 + €  58,- 

Kunstgrasveld Jaar € 7.249,40 € 7.307,40 + €  58,- 

Kunstgrasveld hockey Jaar € 7.249,40 € 7.307,40 + €  58,- 

Kunstgrasveld korfbal Jaar € 4.071,76 € 4.104,40 + €  32,64 

Handbal/korfbalveld  Jaar € 2.035,87 € 2.052,20 + €  16,33 

Honkbal/softbal Jaar € 3.624,70 € 3.653,70 + €  29,- 

     

Atletiekbaan Uur € 65,50 € 66,10 + €  0,60 

     

Wielercircuit Jaar € 11.061,58 € 11.150,- + € 88,42 

     

IJsbaan Jaar € 3.415,87 € 3.443,20 + € 27,33  

Handboogschieten Jaar € 1.195,68 € 1.205,30 + €   9,62 

     

Zaalsport     

 

Gymlokaal 

Huygenslaan 

Uurtarief seizoen € 11,60 € 11,70 + € 0,10 

 Daltarief seizoen € 8,70 € 8,80 + € 0,10 

 Weekend seizoen € 12,65 € 12,75 + € 0,10 

 Weekend daltarief € 9,50 €  9.60 + € 0,10 

Gymlokaal overig Uurtarief seizoen € 19,35 € 19,50 + € 0,15 

 Daltarief seizoen € 14,50 € 14,65 + € 0,15 

     

Sportzaal Uurtarief seizoen  € 38,70 € 39,05 + € 0,35 

 Daltarief seizoen  € 31,00 € 31,25 + € 0,25 

Sporthal Uurtarief seizoen € 58,05 € 58,55 + € 0,50 

 Daltarief seizoen € 46,50 € 46,90 + € 0,40 

 

Seizoentarief geldt in de maanden januari t/m mei en september t/m december 

Daltarief geldt in de maanden juni t/m augustus 

Alle tarieven incl. 6 % BTW 
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Zwembaden  

 

    

  2015 2016 Verschil 

2016 t.o.v. 2015 

Zwembad Liendert 25 

meterbad, 

subsidietarief 

 

 

Uur   

 

 

€ 51,96 

 

 

€ 52,40 

 

 

+ € 0,44 

Zwembad Hoogland, 

25meterbad 

subsidietarief 

 

 

Uur 

 

 

€ 55,90 

 

 

€ 56,40 

 

 

+ € 0,50 

Sportfondsenbad     

50meterbad 

subsidietarief  

 

Uur 

 

€ 126,50 

 

€ 127,50 

 

+ € 1,- 

Brugbad subsidietarief Uur € 63,23 €  63,75 + € 0,52 

Torenbad 

subsidietarief 

 

Uur 

 

€ 63,23 

 

€  63,75 

 

+ € 0,52 

Vlinderbad 

subsidietarief  

 

Uur 

 

€ 31,01 

 

€ 31,25 

 

+ € 0,24 
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RAADSBESLUIT 

 
Reg.nr.5113882 

De raad van de gemeente Amersfoort; 

 

op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2015, sector DIR/SL 

(nr.5113882); 

 

b e s l u i t: 

 

de maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2016, zoals weergegeven in bijlage 1, vast 

te stellen.  

 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2016 

 

de griffier   de voorzitter 

 


