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Regelingen 2C t/m 2H         Bijlage 1 

In het Gelijk speelveld schaft de Gemeente Groningen de regelingen 2C t/ 2H af in overleg met de 

Sportkoepel.  

2C Schoonmaakvergoeding eigen gebruik. 
De Schoonmaakvergoeding eigen gebruik werd uitgekeerd aan verenigingen die na eigen gebruik de 
kleedaccommodatie schoonmaakten. Na het project Basis op Orde is er besloten de 
schoonmaakvergoeding voor eigen gebruik te stoppen per 1 januari 2013 .  
Op dit moment zijn er 4 verenigingen die deze vergoeding nog wel ontvangen.  
 
2D Exploitatievergoeding 
De Exploitatievergoeding lijkt een verzamelvergoeding te zijn van meerdere regelingen. In een aantal 
situaties is te herleiden dat de Exploitatievergoeding bedoeld is als compensatie voor schoonmaak 
voor eigen gebruik (Regeling 2C), schoonmaak na derden gebruik (Regeling 2B) en een vergoeding 
klein onderhoud (Regeling 2E).  
De Gemeente schaft de regeling 2D af. Indien de betreffende verenigingen aan de voorwaarden van 
regeling 2B voldoet, ontvangen zij hiervoor een vergoeding.  
Op dit moment zijn er 4 verenigingen die deze exploitatievergoeding op dit moment ontvangen. 
 
2E Vergoeding klein onderhoud 
Deze vergoeding compenseert de kosten voor klein onderhoud, zoals het vervangen van deurklinken, 
lampen, e.d. De gemeente wil deze regeling afschaffen. Het planmatig onderhoud wil zij graag meer 
in samenwerking met de clubs doen. Hier liggen inverdienmogelijkheden voor de clubs. De gemeente  
gaat langs de clubs om te praten over co-creatie. Als en club een onderhoudsklus uit de Meerjaren 
onderhoudsplanning van de WSR wil uitvoeren, dan staat daar een vergoeding tegenover. Ook zijn er 
afspraken gemaakt over het gezamenlijk beheer op de sportparken vastgelegd in beheerplannen.  
Op dit moment is er 1 vereniging die deze vergoeding op dit moment ontvangt. 
 
2F Vergoeding compensatie energie 
De vergoeding Compensatie energie is een individueel gemaakte afspraak en compenseert de kosten 
van energie van tochtige kleedkamers. De Gemeente is in overeenstemming met de vereniging dat 
na het afronden van de nieuwbouw (in 2016) deze vergoeding vervalt.  
Op dit moment is er 1 vereniging die deze vergoeding op dit moment ontvangt.  
 
2G Vergoeding Verzekering 
De Vergoeding Verzekering is uitbetaald aan een vereniging ter compensatie van de 
verzekeringskosten. Op het moment is al de opstal van de Gemeente Groningen verzekerd en dienen 
alleen verenigingen die opstalrecht hebben op eigen kosten een opstalverzekering af te sluiten. De 
Gemeente Groningen schaft deze regeling daarom af.  
Op dit moment zijn er 2 verenigingen die deze vergoeding op dit moment ontvangen.  
 
2H Huur kleedgebouw  
De ontstaansgrond van deze vergoeding is onduidelijk. De Gemeente schaft deze vergoeding af.  
Op dit moment is er 1 vereniging die deze vergoeding op dit moment ontvangt.  
 

 


