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Harmonisatie tarieven binnensportaccommodaties

Geachte leden van de raad,
De uurtarieven van de overdekte sportaccommodaties in Midden-Groningen zijn niet gelijk. Wij
hebben daarom in onze vergadering van 1 oktober 2019 besloten om de tarieven zoals opgenomen
in nieuwe Tarievennota Sport ook toe te passen op de binnensportaccommodatie in het gebied
Slochteren. Dit besluit tot harmonisatie heeft gevolgen voor de verenigingen in de voormalige
gemeente Slochteren, die een lager tarief hanteren. Daarom is voor deze verenigingen een
overgangsregeling van 3 jaar getroffen. Met ingang van 2023 zullen de tarieven voor alle
verenigingen in onze gemeente gelijk zijn. In deze brief geven wij u een nadere toelichting op ons
besluit.
Verschil in tarieven binnensportaccommodatie
Het verschil in de tarieven binnensportaccommodatie betreft de jeugdtarieven van de verenigingen
in de voormalige gemeente Slochteren ten opzichte van de voormalige gemeenten Menterwolde en
Hoogezand-Sappemeer. In de voormalige gemeente Slochteren werd voor jeugdtrainingen en
jeugdwedstrijden 50% korting gegeven op de huurtarieven van de sportzalen. Deze jeugdtarieven
waren niet opgenomen in de tarievenlijst van de voormalige gemeente Slochteren, maar werden in
de praktijk wel toegepast.
Uit nader onderzoek is overigens gebleken dat de contributies van de Slochterse verenigingen niet
of nauwelijks afwijken van de verenigingen uit voormalige gemeenten Menterwolde en HoogezandSappemeer. Hieruit kan opgemaakt worden dat een lager uurtarief van de
binnensportaccommodaties niet heeft geleid tot verlaging van de contributies.
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Overgangsregeling van drie jaar
Wij willen uniformiteit in de tarieven voor de binnensportaccommodatie. Dit vraagt om
harmonisatie. Het gevolg van deze harmonisatie is dat meerdere verenigingen te maken krijgen
met een huurverhoging; de betreffende verenigingen betalen nu 50% van het normale tarief.
Hiervoor wordt met ingang van 2020 een overgangsregeling van 3 jaar ingesteld met een opbouw in
de verhoging naar het te hanteren tarief.
Deze opbouw ziet er als volgt uit:
 2020: 62,5% van het normale tarief
 2021: 75% van het normale tarief
 2022: 87,5% van het normale tarief
Met ingang van 2023 betalen zij het volledige tarief en zijn de tarieven van de Slochterse
verenigingen gelijk getrokken met de andere verenigingen in Midden-Groningen.
De overgangsregeling stelt betreffende verenigingen in staat om zich geleidelijk voor te bereiden
op de tariefverhoging.
Financiële gevolgen overgangsregeling voor de gemeentebegroting
De tarieven die wij hanteren, dekken ca. 24% van de kostprijs. Voor het bepalen van de tarieven
wordt onder meer een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Onze tarieven zijn in lijn
met de tarieven die buurgemeenten hanteren voor hun binnensportaccommodatie.
Met het opheffen van de jeugdtarieven in Slochteren wordt gerealiseerd dat alle verenigingen even
veel bijdragen aan de dekking van de kostprijs van onze binnensportacccommodatie. Door
toepassing van de overgangsregeling gebeurt dit niet in één keer, maar in een periode van 3 jaar.
Voor de begroting 2020 en verder betekent dit een lichte groei van inkomsten voor de sporthallen
(6502060) en gymlokalen (6502020):
2020
2021
2022
2023

+
+
+
+

€
€
€
€

4.185
8.375
12.560
16.750

De opbrengst uit deze groei van inkomsten zetten we in voor een algemene kleine tariefverlaging
voor het gebruik van binnensportaccommodatie, ten behoeve van alle verenigingen in onze
gemeente. Wij doen dit door de tarieven vanaf 2021 t/m 2024 te bevriezen. In deze periode blijft
de tariefstelling gelijk aan die van 2020.
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Verenigingen geïnformeerd
In juni 2019 is ambtelijk overleg geweest met verschillende Slochterse verenigingen over de
harmonisatie van de tarieven. In dit overleg hebben betreffende verenigingen aangegeven begrip te
hebben voor de noodzaak tot harmonisatie en gevraagd om een overgangsregeling.
Verder hebben wij alle verenigingen die het betreft, schriftelijk geïnformeerd over ons besluit.

Met vriendelijke groet,
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