Samenvatting inspraak Harmonisatie tarieven.

Er zijn op 14 januari twee online presentaties geweest voor alle sportverenigingen uit de voormalige
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Hierbij zijn de verenigingen meegenomen in het traject
en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Van deze mogelijkheid hebben 14 verenigingen
gebruik gemaakt.
In de twee weken daarna hebben we 7 buitensportverenigingen en 3 grote binnensportverenigingen
uit Haren en Ten Boer uitgenodigd voor een gesprek. Tevens hebben wij gesproken met de
verenigingen die ons individueel benaderd hebben. We hebben totaal 10 verenigingen individueel
gesproken en 3 verenigingen telefonisch.
In alle gesprekken is veel informatie gedeeld. Alle verenigingen hebben begrip voor het feit dat deze
harmonisatie doorgevoerd moet worden. Hieronder volgen de belangrijkste vragen en opmerkingen
uit de online sessies en individuele gesprekken, gevolgd door een reactie van het college:
1. De verenigingen hebben moeite met de ingangsdatum van 1 augustus 2021 omdat het na dit
(financiële) rampjaar niet aan de leden uit te leggen is dat ze meer contributie moeten gaan
betalen door de harmonisatie van de tarieven;
- Het college heeft hier begrip voor en heeft besloten tot een verlengde ingroeiregeling
waarbij de vereniging uit Haren en Ten Boer het eerste jaar geen tariefsverhoging
krijgen voor de harmonisatie van de tarieven.
2. Een aantal verenigingen vindt het te kort dag om inhoudelijk te reageren naar het College en
de raad;
- Wij hebben de reactietermijnen naar aanleiding hiervan, iets opgerekt.
3. Binnensportverenigingen vinden het niet reëel om de bezuiniging op buitensport ten laste
van de binnensport te laten komen;
- Er zijn meerdere scenario’s. Het college kiest voor scenario A. In dit scenario wordt de
genoemde bezuiniging niet op de binnensport verhaald.
4. Voetbalverenigingen in de voormalige gemeente Haren hadden graag gezien dat andere
zaken die ook invloed hebben op de tarieven tegelijkertijd worden meegenomen. Gelijk
Speelveld, LED verlichting en aanpassen beheersovereenkomsten. Vraag was of we niet
eerst alles kunnen harmoniseren want dan is het pas duidelijk. Een andere deelnemer gaf als
optie aan om na corona pas met deze harmonisatie te starten.
- Wij snappen dat de verenigingen graag een totaalplaatje willen zien, immers er moet nog
meer gelijk getrokken worden. Dit is echter voor dit moment niet mogelijk gezien het feit
dat de genoemde projecten in de voormalig gemeente Groningen nog niet zijn afgerond.
Wij zullen z.s.m. starten met een gelijk speelveld voor alle clubs. Naar verwachting zal dit
van start gaan in 2022. Tot die tijd zullen de regelingen die nu bestaan voor de clubs in
Haren en ten Boer blijven bestaan in het kader van het gelijk speelveld. Wij gaan de
verenigingen tijdens een bijeenkomst medio april/mei, informeren over de verschillende
projecten die moeten leiden tot een gelijk speelveld voor alle verenigingen.
5. De verenigingen in Haren ervaren dat de consequenties van de harmonisatie van de tarieven
vooral bij de Harense clubs komt te liggen. Zij geven aan dat zij niet weten hoe zij dit moeten
uitleggen aan hun leden.
- Er is een breed onderzoek gedaan op welke wijze je zou kunnen harmoniseren. De
verschillen onderling zijn groot. Er is gekozen om toe te groeien naar het Groninger

tarief. De andere keuze is ook voorgelegd maar deze keuze is niet budgetneutraal. Als
college stellen wij tevens een ingroeiregeling voor.
6. De verenigingen vragen wat ze terug krijgen voor een hoger tarief. Dit valt ook samen met
beheersovereenkomsten, wat betaalt de gemeente en wat betaalt de vereniging.
Verenigingen hebben behoefte aan financiële duidelijkheid. Indicatieve berekeningen zijn te
onduidelijk.
- Zodra er een besluit is over de scenario’s, zullen wij de consequenties voor de
harmonisatie van de tarieven voor deze individuele verenigingen in kaart brengen.
7. Verenigingen zijn bang voor het weglopen van hun leden en vrijwilligers. Dit heeft ook mede
te maken met corona waarbij de clubbinding er nauwelijks is. Verenigingen vragen om hier
rekening mee te houden.
- Wij hebben begrip voor de combinatie van de corona effecten samen met de effecten
van de harmonisatie van de tarieven. Wij houden hier rekening mee door de
ingroeiregeling van 6 jaar i.p.v. de eerder voorgestelde ingroeiregeling van 5 jaar.
8. Is er een mogelijkheid voor langere ingroeiregeling?
- Ja die is er. De eerdere ingroei van 5 jaar hebben we verlengd naar 6 jaar waarbij het
eerste jaar geen tariefsverhoging plaatsvindt.
9. Het merendeel van de verenigingen vindt het niet kloppen dat zij überhaupt moeten betalen
voor bezuinigingen die al voor de harmonisatie zijn opgelegd.
- In een gelijk speelveld geldt ook dat alle clubs hetzelfde gaan betalen. Beide regelingen
zijn van toepassing voor de Groninger verenigingen, wat inhoudt dat dit ook voor de hele
nieuwe gemeente gaat gelden.
10. Hoe ga je om met niet-spelende leden? Die betalen geen KNVB afdracht. Zijn soms ereleden.
Die kun je niet mee laten betalen aan de harmonisatie. Last komt dus op een kleinere groep
te liggen.
- Wij beseffen ons dat wij niet gaan over de doorberekening van de tariefsverhoging aan
de leden. Wij hebben in de brief van 20 januari enkel inzichtelijk willen maken wat dit, bij
een 1 op 1 doorberekening, mogelijk zou kunnen betekenen voor een individueel lid.
11. Welke inspreekmogelijkheden zijn er en hoe doe je dat?
- Deze informatie is per mail naar de verenigingen gezonden.
12. Een jeugdtarief is mooi maar er zijn verenigingen die liever een werken met een
standaardtarief omdat zij zelf differentiëren in hun contributie. Bovendien geeft een andere
club aan dat je naar de kosten/baten kijkt, dat jeugdleden veel duurder zijn aangezien zij
minder consumeren in de kantine.
- Er zijn ook verenigingen die niet differentiëren. Dat maakt het ingewikkeld. De
verengingen zijn zelf verantwoordelijk hoe zij dit oplossen binnen hun eigen vereniging.
13. Uit de telefonisch belronde voor een individuele afspraak gaven een aantal verenigingen aan
graag vooraf een proefberekening te ontvangen
- Dit is gebeurd.

