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Korte samenvatting:
Ook de tarieven van de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties voor zowel de binnen- als de 

buitensport moeten vanwege de herindeling worden geharmoniseerd. Al vanaf het begin van dit jaar 

is het college samen met de expertgroep, waar de Adviescommissie van de Sport en de Sportkoepel 

zitting in hebben, in gesprek om de mogelijkheden en effecten in kaart te brengen.  Ten aanzien van 

de wijze van harmonisatie is men het grotendeels eens geworden, maar wat betreft de verwerking 

van de taakstellende bezuinigingen in de tarieven lopen de inzichten uiteen. Het college wil graag 

met de raad in gesprek over de eerste gedachten m.b.t. deze harmonisatie. Ook de verenigingen 

zullen worden geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld worden om input te leveren. Als bijlage bij 

de brief is het preadvies van de Sportkoepel gevoegd. De Adviescommissie voor de Sport heeft 

besloten nu nog geen advies te geven. Het definitieve advies van beide organisaties volgt uiteraard 

pas als het definitieve voorstel ter besluitvorming voorligt. Een andere bijlage is het 

onderzoeksrapport dat aan de brief ten grondslag ligt (o.a. benchmark en kostendekkendheid).

Voorstel harmonisatie tarieven: 

- Behoud van jeugd- en seniorentarief

- Voor buitensport gaan werken met uurtarief op basis van normbehoefte

- Voor binnensport Gronings tarief toepassen voor Haren en Ten Boer

Opties taakstellende bezuinigingen:

- 10% regeling subsidies: a) handhaven voor grotere clubs b) verdelen over alle 

sportverenigingen c) afschaffen en opnemen in eigen sportbegroting

- Trainingsveldkorting: a) taakstelling ten laste brengen van verenigingen die lang gebruik 

hebben gemaakt van regeling b) verdelen over alle sportverenigingen c) in eigen 

sportbegroting opnemen

Stapeling financiële effecten (harmonisatie tarieven, bezuinigingsopdrachten, harmonisatie OZB):

- Scenario A: trainingsveldkorting optie a i.c.m. 10% regeling optie c

- Scenario B: trainingsveldkorting optie c i.c.m. 10% regeling optie b

Omdat het effect van de harmonisatie groot is voor Haren en Ten Boer wat betreft zowel de 

buitensportverenigingen als de binnensportverenigingen met oudere leden, wordt een 

ingroeiregeling voorgesteld.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Harmonisatie-sporttarieven
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Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2020-238

Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: definitieve harmonisatie moet eind maart worden vastgesteld

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Bespreking vindt plaats in 1 ronde, waarin de fracties m.n. hun zienswijze m.b.t. de uitgangspunten, 

voorstellen en verschillende scenario’s aan het college meegeven.

Spreektijd ongeveer 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…
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