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Geachte leden van de raad,  

 

In deze brief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de stand van zaken wat betreft de 

Tarievennota Sport, zoals in de raadsbrief van 17 april 2018 (zaaknummer 2018-006861) aan u is 

toegezegd. 

 

Tarievennota 

In de Tarievennota Sport zijn de tarieven opgenomen van zowel de binnen- als buitensport. Het 

college is bevoegd om de tarieven vast te stellen. De tarieven zijn vastgesteld op 8 januari 2019. Het 

vaststellen van de tarieven is een collegebevoegdheid. 

 

Overdekte sportaccommodaties 

Aangezien er veel verschillen zijn in de afmetingen van de verschillende binnensportaccommodaties, 

zowel bij de gymzalen als bij de sporthallen, hebben wij gekozen voor een eenvoudige, maar 

duidelijke constructie. 

Uitgangspunt is het aantal volleybalvelden wat in een zaal kan. Met andere woorden, de afmetingen 

van een volleybalveld is leidend. Aan de hand hiervan is de tarievennota vastgesteld. Is er in een zaal 

ruimte voor één volleybalveld (gymzaal), wordt daar een tarief aan gekoppeld. Zijn er in de zaal twee 

velden (sportzaal), dan wordt het tarief verdubbeld. Bij een sporthal, waarin drie velden zijn 

gesitueerd, is het tarief van de gymzaal verdrievoudigd.  

Ook is er geen verschil meer gemaakt in gemeentelijke- en niet-gemeentelijke gebruikers en seizoen- 

en incidentele verhuur. 

 

De Menterne 

Door de sluiting van sportcentrum Ruitershorn zijn alle binnensportactiviteiten in Muntendam 

verplaatst naar de sportzalen van de Menterne. Aangezien hier minder ruimte is dan in sportcentrum 

Ruitershorn, betekent dit voor enkele verenigingen dat zij op jaarbasis meer aan zaalhuur moeten 

betalen dan dat zij gewend waren. Met de betreffende verenigingen zijn wij hierover in gesprek. 
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Jeugdtarieven voormalige gemeente Slochteren. 

In de binnensportaccommodaties van de voormalige gemeente Slochteren werd een jeugdtarief 

gehanteerd, zijnde 50% van zaalhuur. 

In Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde werd deze korting niet gegeven. Invoeren van deze korting 

in heel Midden-Groningen is binnen de begroting niet mogelijk, maar het opheffen van de korting zou 

voor de verenigingen in de voormalige gemeente Slochteren grote gevolgen hebben. We gebruiken 

het komende jaar om met sportverenigingen in gesprek te gaan. In 2020 moeten de tarieven 

geharmoniseerd zijn. 

 

Buitensport 

Voor de buitensport is ook gekozen voor een vereenvoudiging, door te kiezen voor een tarief per veld, 

niet per accommodatie. Voor zowel wedstrijdvelden als trainingsvelden wordt hetzelfde tarief 

gehanteerd.  

 

Zelfwerkzaamheid buitensport 

Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Dit betreft m.n. het 

maaigedeelte voor het speelveld tot het hekwerk. Voor het terrein daaromheen gelden tussen 

verenigingen grote verschillen. In de voormalige gemeente Slochteren is het onderhoud buiten het 

hekwerk de verantwoordelijkheid van de sportvereniging. In het overige deel van onze gemeente 

gebeurt dat in opdracht van ons.  

Wij willen het onderhoud, zoals het in Slochteren was geregeld, uitbreiden naar alle sportparken. Dit 

is besproken met de betreffende verenigingen. Veel verenigingen hebben hierop positief gereageerd, 

mits de onderdelen in goede staat worden overgedragen. We maken hier op korte termijn met hen 

nadere afspraken over. 

 

Meerjarenonderhoudsprogramma velden en sportzalen/hallen  

We hebben een meerjarenonderhoudsplanning voor de komende tien jaar opgesteld voor zowel de 

binnen- als buitensport. Daaraan gekoppeld is een meerjareninvesteringsplanning voor dezelfde 

periode. Beide planningen zijn per sportaccommodatie en per sportveld opgesteld en besproken. De 

bedrijfsvoering speelt zich binnen de mandaatregeling. 

 

Communicatie 

De tarieven worden gelijktijdig aan de betreffende verenigingen gecommuniceerd. 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


