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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. het tekort op het subsidiebudget huur gemeentelijke sportaccomodaties in 2015 inddenteel voor 

€ 120.000,-te dekken uitde Algemeneegalisatiereserve; 

II. degemeentebegroting2015 dienovereenkomstigtewijzigen. 

Samenvatting 

In dit voorstel wordt u gevraagd in 2015 een bedrag van € 120.000,-- te onttrekken aan de AER ter dekking 
van (een deel van) het tekort op het subsidiebudget voor de huur van gemeentelijke sportaccommodatles 
door verenigingen. Daartoe leggen wl j u een begrotingswijziging voor. 

Dit voorstel vioeit voort uit ons besluit om met ingang van het seizoen 2015/2016 te stoppen met het 
subsidieren van verenigingen voor de huur van gemeentelijke sportaccommodatles. Hierover hebben wij 
u eerder gemformeerd in onze briefvan 20 januari 2015. In dit voorstel informeren wi j u over de financiele 
consequenties en hoe wi j hiermee om gaan. 

B&W-besluit d.d.: 10 maart 2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In onze brief van 20 januari j l . hebben wi j aangegeven per 1 augustus 2015 te wil len stoppen met het 
subsidieren van verenigingen voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties. In het seizoen 
2015/2016 zullen verenigingen, behoudens gebruikelijke indexering, extra aanvragen of een wijziging 
in de verhouding jeugd/seniorleden, niet met extra kosten worden geconfronteerd. Wij hebben 
aangegeven bij u terug te komen op de manier waarop wi j wil len omgaan met de financiele 
consequenties hiervan. Daartoe leggen wi j u dit voorstel voor. 

Kader 

Het kader voor dit besluit wordt gevormd door de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Groningen, de Nadere regels subsidies gemeente Groningen, de Algemene Inspraakverordening 
Groningen 2015 en de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er twee moties van uw raad over 
de tarieven in deverenigingssporf, 
- motie "Geen tariefsverhoging sport", begrotingsraad november 2014, waarin u ons oproept het 

besluit over de tariefsverhoging in te trekken en met een begrotingswijziging te komen waarin de 
gevolgen in 2015 (€ 160.000,--) worden gedekt doorde incldentele meeropbrengst toeristenbelasting 
2014; 

- motie "Sporttarieven", voorjaarsbedat 2014. In deze motie verzoekt u ons bij het vaststellen van 
sporttarieven eerst na te gaan waar kosten kunnen worden beheerst en wat door verenigingen in 
eigen beheer kan worden gedaan teneinde kosten te verlagen en daarop de tarieven aan te passen. 

Argumenten en afwegingen 

Het afschaffen van de subsidie voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties voeren wi j in het 
seizoen 2015/2016 voor verenigingen door op een kostenneutrale wijze. Dit betekent dat we een; 
opiossing moeten zoeken voor het tekort op het subsidiebudget dat aanvankelijk € 230.000,-- bedroeg 
en dat inmiddels is opgelopen naar € 270.000,-. Bovendien moeten we een opiossing zoeken voor de 
taakstelling van €400.000,- structureel in 2016, in verband met ons streven naar meer kostendekkend-
heid van privaatrechtelijke gemeentelijke tarieven, conform de afspraak hierover in het coalitie-
akkoord. Onder het kopje "Financiele consequenties" geven wi j aan hoe wi j hiermee om wil len gaan. 

Maatschappel i jk draagvlak en part ic ipat ie 

Verenigingen hebben in het overleg met de Sportkoepel aangegeven graag van de subsidieregeling 
(het rondpompen van geld) af te wi l len, mits dit voor verenigingen niet tot een verhoging van kosten 
leidt. Wij zijn op dit punt aan de wensen van de verenigingen tegemoet gekomen. De subsidie komt 
per 1 augustus 2015 te vervallen en verenigingen betalen vanaf dat moment een verlaagd tarief voor 
gemeentelijke sportaccommodaties. Voor het seizoen 2015/2016 wordt dit uitgewerkt op een voor; 
verenigingen kostenneutrale manier (behoudens gebruikelijke indexering, extra aanvragen of een 
wijziging in de verhouding jeugd/seniorleden). De Sportkoepel heeft in het overleg pp 16 februari j l . 
nog eens bevestigd zich hierin te kunnen vinden. Wij zijn met verenigingen in gesprek over de thema's 
die spelen in de verenigingssport. De financiering van de verenigingsport is een van deze thema's. 
In januari 2016 zullen wi j hierover een besluit nemen. Een eventuele verhoging van tarieven voor de 
verenigingssport kan op z'n vroegst ingaan per 1 augustus 2016. 

Financiele consequenties 

Subsidietekort. 
Het subsidiebudget dat beschikbaar is voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties dragen 
wi j per 1 augustus 2015 over van de directie Maatschappelijke ontwikkeling aan de WSR. Vanaf dat 
moment betalen we verenigingen geen subsidie meer. De WSR gebruikt het budget voor een 
verlaging van de tarieven. 



Het tekort op dit budget van naar schatting € 270.000,- dekken we in 2015 incidenteel voor een bedrag 
van € 150.000,- uit het intensiveringsbudget sport uit het coalitieakkoord. Wij stellen u voor de 
overige € 120.000,- te dekken via een onttrekking aan de AER 2015. 

Vanaf 2016 zal er geen sprake meer zijn van een subsidiebudget. Vanaf dan kan de WSR worden • 
geconfronteerd met een mogelijk nadeel op de tariefinkomsten. Het tekort in 2016 nemen wi j mee bij 
de begrotingsvoorbereiding 2016. Op basis van de gesprekken die wi j voeren met de spprt-
verenigingen, waaronder gesprekken over de financiering van de verenigingssport, en de feitelijke 
ontwikkeling van het tekort, werken wi j aan een structurele opiossing vanaf het seizoen 2016/2017. 
In het eerste kwartaal van 2016 zullen we u hierover informeren. 

Voor de overdracht van het subsidiebudget aan de WSR leggen wi j u een voorstel tot begrotings
wijziging voor bij de eerstvolgende kwartaalsbegrotingswijziging. 

Subsidietekort in relatie tot tariefinkomsten WSR. 
In het huidige stelsel van subsidies en tarieven leidt meer verenigingssport tot meer subsidieu/i-gaven, 
waar aan de andere kant tariefm/comsten van de WSR tegenover staan. Zo bezien zou de conclusie 
kunnen worden getrokken dat een tekort op het subsidiebudget een voordeel heeft opgeleverd voor 
de WSR. Uw raad heeft daar in het Benen op tafel overleg op 4 december 2014 ook op gewezen. 
Deze materie is echter complex. Tegenover extra huuropbrengsten staan ook extra kosten en 
bovendien is niet het gehele subsidietekort veroorzaakt door extra verhuur. We zijn bezig met een 
analyse om dit nader in kaart te brengen. 

Taakstelling kdstendekkendheid tarieven. 
De motie van uw raad om de tarieven voor sportaccommodaties in 2015 niet te verhogen werkt voor 
verenigingen door tot 1 augustus 2016, omdat de tarieven voor verenigingen gedurende een 
sportseizoen juridisch gezien niet kunnen worden verhoogd. Hierdoor is het niet mogelijk om de 
taakstelling in verband met het streven naar een grotere kostendekkendheid van privaatrechtelijke 
tarieven van structureel €400.000,- in 2016 te realiseren. Bi jde begroting 2016 komen wi j hier bij u op 
terug. Een meerjarenoverzicht vindt u in onderstaande tabel. 

Mee rjare no ve rzicht taakste 11 i nge n Bedragen x € 1000 5 

1. Taakstelling sporttarieven: 2014; 2015 2016 2017 

Begroting 2015 

Dekking: 

Motie raad bij de begroting 2015* 
i j . . 
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0 

Nog op te lossen _ oj _ 400[ 400 

2. Tekort op stelsel subsidies en tarieven: 2014! 2015: 2016! 2017 

Schatting (openeind regeling) 

Tekort tariefinkomsten WSR (circa) 

280; 270, \ 

270; 270 

Dekkingsbesluiten: 

Onttrekking aan de AER 2014 

Tekort in de jaarrekening 2014 

Intenslverlngbudget sport uit coalitieaccoord 

Onttrekking aan de AER 2015 

Nadere dekklngsvoorstellen tbv begroting 2016 

Nadere dekklngsvoorstellen tbv begroting 2017 

i 230 

50 

150; 

120 
1 PM 

PM 

Nog op te lossen ; o;_ o[̂  . 270 270 

* De raad heeft via een motie de taakstelling voor 2015 ongedaan gemaakt. 



Begrotingswijziging. 
Voor de onttrekking van een bedrag van € 120.000,- aan de AER 2015 is een begrotingswijziging 
nodig. 
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Vervolg _ ^ • 

Op 22 januari j l . heeft uw raad in samenwerking met de Sportkoepel Groningen een expertmeeting 
gehouden met de sportverenigingen. Tijdens deze druk bezochte avond hebben verenigingen 
aangegeven over weike thema's in de verenigingssport zij met de gemeente in gesprek wi l len. 
Deze thema's zullen wi j betrekken bij het overleg dat wi j hebben metde Sportkoepel Groningen. 
De uitkomst hiervan gebruiken wij bij het opstellen van een Meerjarenprogramma Sport (actualisatie 
sportvisie 2010-2020) waarin we ook opnemen hoe we aankijken tegen de rol van de moderne 
sportvereniging in het sociale domein. Daarbij betrekken wi j uw motie "Sport maakt beter". We zullen 
daarvoor de komende maanden het nu gestarte overleg met de verenigingen benutten. In een gesprek 
op 16 februari j l . heeft de Sportkoepel laten weten blij te zijn met de afschaffing van het subsidiestelsd 
per 1 augustus van dit jaar. 

In de gesprekken met de verenigingen zal ook de financiering van de verenigingssport aan bod 
komen. Conform de motie "Sporttarieven uit het voorjaarsdebat onderzoeken we welke mogelijk-
heden er zijn om op kosten te besparen en of verenigingen door zelfwerkzaamheid kunnen 
inverdienen. Tot slot gaan we na of een tariefsverhoging voor verenigingen vanaf 1 augustus 2016 
noodzakelijk is. Zoals ook aangegeven in onze briefvan 20 januari j l . verwachten wi j hierover in 
januari 2016 een besluitte kunnen nemen, waarover wi j u via een brief zullen informeren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


