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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Intrekken Tarievenverordening sport en recreatiecentrum ‘t Kikkerfort 2012 
2. Kennisnemen van de Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. 
 
 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1 Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. 
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Harmonisatie 
Bij de behandeling van het raadsvoorstel Strategische heroverweging, d.d. 20 en 21 december 2011,  
heeft uw raad de opdracht gegeven om het tarievenbeleid te harmoniseren. Daar zijn de volgende  
uitgangspunten bij aangegeven: marktconform niveau van tarieven, hogere huren, verhogen entreegelden  
zwemgelegenheid ‘t Kikkerfort, kostentoerekening aan de gebruiker en een bijhorende taakstelling voor  
het realiseren van extra inkomsten. In de bijgevoegde nota wordt hieraan uitvoering gegeven.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De definitie van tarieven luidt: “de geldelijke vergoeding die een bestuursorgaan vraagt voor het gebruik 
van gemeentelijke sportaccommodaties”.  
Dat is ook de reden waarom dit tarievenbeleid is opgesteld: een uniforme tariefsbepaling voor het gebruik 
van binnensport- en buitensportaccommodaties en zwemlocaties door particuliere partijen.  
 
Elke voormalige gemeente hanteerde haar eigen grondslagen en methoden en middels bijgevoegde nota 
wordt hier één lijn in gebracht. In dit voorstel vindt uw raad de uitgangspunten aangaande de te hanteren 
tarieven met betrekking tot de sportaccommodaties binnen de gemeente Stichste Vecht. Het betreft de 
domeinen binnensport, buitensport en het zwembad ’t Kikkerfort.  
 
Argumenten 
In de bijlage vindt u de nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Hierin worden uitgangspunten 
benoemd voor het bepalen van de tarieven, inclusief de grondslagen voor de kostprijsberekeningen. 
Centraal hierin staat dat voor elke gelijksoortige sportaccommodatie geldt dat een gelijk tarief wordt 
gehanteerd. Hierbij wordt gewerkt met een eenduidige structuur, doelmatige toepassing en gebaseerd op 
gelijkheid voor alle sporters. Het gaat i.c. niet om het vaststellen van de feitelijke tarieven, maar juist over 
de uitgangspunten om tarieven te kunnen bepalen.    
 
Van belang om aan te geven is dat het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (dus ook het 
sluiten van huurovereenkomsten) op grond van artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet behoort tot de 
bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders. De vaststelling van tarieven met 
betrekking tot sportaccommodaties behoort hier toe.  
Het college van burgemeester en wethouders zal dan ook de tarieven voor de drie domeinen voor 2013 
e.v. gaan vaststellen. Vanzelfsprekend zal uw raad worden geïnformeerd indien tarieven substantieel 
worden gewijzigd in een bepaalde tijdsperiode (middels een Raadsinformatiebrief of de P&C-cyclus).  
 
Tevens heeft uw raad vorig jaar de tarievenverordening ’t Kikkerfort 2012 vastgesteld en hiermee zijn de 
prijzen voor de entreebewijzen voor 2012 e.v. vastgesteld. Voor 2013 e.v. zal het vaststellen van de 
prijzen voor de entreebewijzen niet meer door de raad worden gedaan, maar door het college (zoals 
hiervoor is aangegeven). Omdat uw raad de verordening vorig jaar heeft vastgesteld, moet  uw raad deze 
verordening ook weer intrekken.  
 
Kanttekeningen 
Zoals in het raadsvoorstel Strategische heroverweging is vastgesteld, moet structureel € 175.000 (vanaf 
2015) aan extra inkomsten worden gerealiseerd. Dit betekent dat de tarieven op een meer marktconform 
niveau zullen worden vastgesteld. Dit houdt in dat de tarieven die de verenigingen zullen gaan betalen op 
een hoger niveau komen te liggen dan de afgelopen jaren. Deze verhoging van tarieven zal gevolgen 
hebben voor de gebruikers, voornamelijk de sportverenigingen.  
Er zal wel rekening worden gehouden met een geleidelijke opbouw van de verhoging van de tarieven.  
 
Communicatie 
De tarieven worden bekend gemaakt via de website en de gemeentelijke pagina. Tevens zullen  
gebruikers rechtstreeks worden geinformeerd.  
 
De nota is besproken met de Sportraad Stichtse Vecht. De Sportraad Stichtse Vecht heeft unaniem  
ingestemd met deze uitgangspunten.  
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Financiën en risico’s 
Het realiseren van de taakstelling wordt beïnvloedt door het gegeven dat de voormalige gemeente 
Maarssen heeft besloten om de exploitatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) 
Bisonspoor en vijf andere binnensportaccommodaties in Maarssen te privatiseren. Vooraf is in het bestek 
bepaald dat de gemeente enkele met name genoemde tarieven vaststelt: die voor de zwemlessen en de 
huurtarieven voor de verenigingen voor deze accommodaties. De extra opbrengsten die dit oplevert 
komen echter ten gunste van de exploitant. Dit betekent dat de taakstelling moet worden gerealiseerd 
vanuit de binnen- en buitensportaccommodaties van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen en 
de buitensportaccommodaties uit Maarssen.   
 
Aangezien wij het van belang vinden dat de jeugd voldoende sport is in de nota opgenomen dat voor het 
middagsporten een ander tarief wordt gehanteerd dan voor de avondsport. Dit omdat de jeugd ’s middags 
sport. Dit kan wel gevolgen hebben voor de tariefsbepaling van overige partijen en daarmee ook voor de 
invulling van de taakstelling.  
 
In het algemeen geldt dat een verhoging van tarieven kan leiden tot een lagere afname van te  verhuren 
uren, omdat gebruikers (sportverenigingen) het financieel niet meer kunnen opbrengen om een hoger 
tarief te betalen. Met deze verenigingen zal het gesprek worden aangegaan om te kijken naar andere 
mogelijkheden binnen hun eigen bedrijfsvoering. Tevens zal met het vaststellen van de tarieven rekening 
worden gehouden met de regionale ontwikkelingen.  
 
 
13 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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