
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 8 december 2015 

Nummer : 73 

Onderwerp : Algemene gebruiksvoorwaarden en gebruikstarieven 
binnensportaccommodaties. 

Bijlage(n) : Concept raadsbesluit 

Steller advies : J.E. Fokkens 

   

   

   

Samenvatting : Onder intrekking van de verouderde Verordening treedt een 
nieuwe Hoofdregeling in werking waarin de gebruiksregels 
en de tarieven voor de binnensportaccommodaties in de 
gemeente Haren zijn vastgelegd. 

   

Voorgestelde beslissing : De raad wordt voorgesteld de "Verordening Gebruiksvoor-
waarden en gebruikstarieven van ter beschikking te stellen 
sportaccommodaties door tussenkomst van de gemeente 
Haren" in te trekken.  
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Aanleiding 
De bestaande Verordening “Gebruiksvoorwaarden en gebruikstarieven van ter beschikking 
te stellen sportaccommodaties door tussenkomst van de gemeente Haren” is verouderd en 
niet meer in overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college. Dit is 
reeds geconcludeerd in het onderzoek van de Rekenkamer over het Maatschappelijk Vast-
goed.  Het betreft een verordening die is vastgesteld door de raad in plaats van door het 
college. Om dit weer recht te zeten wordt de raad gevraagd deze Verordening in te trekken. 
Vanaf dat moment kan de nieuwe “Hoofdregeling Algemene gebruiksvoorwaarden en ge-
bruikstarieven binnensportaccommodaties gemeente Haren 2015” in werking treden, waarin 
de gebruiksvoorwaarden zijn geactualiseerd. 
 
Kanttekening 
De verhuur van onze gemeenteli jke sportzalen wordt verzorgd door de afdeling Vastgoed.  
In de gemeente Haren hebben we de beschikking over: 1 sporthal (Scharlakenhof), 
1 sportzaal (de Bam) en 4 gymnastieklokalen (het Buut, de Meet, de Groenenberg en 
Oude Brinkweg). Overdag worden de gemeenteli jke sportzalen voornamelijk gebruikt door 
het basis- en het voortgezet onderwijs. De georganiseerde en anders georganiseerde sport 
maken hoofdzakeli jk gebruik van de sportzalen in de avonduren dan wel in het weekend. 
 
Communicatie 
Het college heeft onder voorbehoud van intrekking van de “oude” Verordening door de raad 
een nieuwe Hoofdregeling vastgesteld. Deze Hoofdregeling is maandag 5 oktober 2015 be-
sproken met de binnensportverenigingen. Uit die bijeenkomst zijn nog een viertal opmerkin-
gen gekomen die zijn verwerkt in de nieuwe Hoofdregeling. Nadat uw raad de oude Veror-
dening heeft ingetrokken kan de nieuwe Hoofdregeling definit ief in werking treden. 
 
Tarieven 
In de nieuwe Hoofdregeling zal het college net als in de ‘oude’ verordening jaarli jks de ta-
r ieven vaststellen voor een periode van één jaar welke aanvangt op 1 augustus van enig 
kalenderjaar. De tarieven zijn verdeeld in twee categorieën: één voor Harense sportvereni-
gingen en één voor de overige sportgroepen. De tarieven worden jaarli jks verhoogd met een 
CPB-index. 
 
Voorgestelde beslissing 
De raad wordt voorgesteld de Verordening “Gebruiksvoorwaarden en gebruikstarieven van 
ter beschikking te stellen sportaccommodaties door tussenkomst van de gemeente Haren” in 
te trekken.   
 
Haren, 3 november 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
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burgemeester 

 
 
 
  


