Datum: 29 januari 2021
Aan: Leden van het college/gemeente raad Gemeente Groningen

Geachte leden van het college/gemeenteraad van de gemeente Groningen,
De afgelopen maanden zijn wij door de gemeente Groningen geïnformeerd over de
harmonisatie van de tarieven tussen de gemeente Groningen, Ten Boer en Haren voor wat
betreft de sportaccommodaties. De medewerkers van de gemeente hebben ons daar goed
over ingelicht en ook hebben wij een persoonlijk gesprek gehad, waarin veel is uitgelegd.
Wij hebben daarin een redelijk beeld gekregen over wat er van ons gevraagd wordt en
welke impact dit zal hebben op onze vereniging.
Wij zijn van mening dat wij een aantal zaken onder uw aandacht willen brengen.
Wij hebben begrepen dat de harmonisatie van de tarieven een viertal aspecten kent:
-

Het sec harmoniseren tussen de 3 gemeenten
Een nog te realiseren bezuiniging waartoe in 2014 is besloten
Het doorvoeren van een subsidiekorting van 10% en de dekking voor de te
verstrekken subsidie
Het afschaffen van de trainingsveldkortingen

Het is voor ons als omnisport vereniging in Haren volstrekt duidelijk dat er na een
gemeentelijke herindeling een en ander op elkaar afgestemd moet worden en ook
gelijkgetrokken. Wat dat betreft alle begrip voor het harmoniseren van de tarieven en ook
zeer voor het ingroeimodel van 5 jaar. Dat geeft ons als vereniging ruim tijd om hierop te
acteren.
Wat voor ons veel minder logisch is, dat zijn twee van de bovengenoemde punten.
Allereerst de nog te realiseren bezuiniging uit 2014. In 2014 heeft de gemeente Groningen
een besluit genomen dat er bezuinigd moest worden op de sportaccommodaties. Wat wij
niet goed begrijpen is ten eerste waarom dit 7 jaar later nog steeds niet gerealiseerd is en
ten tweede waarom een destijds afgekondigde bezuiniging in Groningen nu ten laste moet
komen van een vereniging in Haren 7 jaar na datum. Wij vinden dit niet realistisch.
Als tweede punt het afschaffen van de trainingsveldkorting. Wij zijn een
binnensportvereniging. Wij hebben nooit van een korting genoten in het verleden en
moeten nu wel gaan betalen voor het afschaffen van deze korting. Dat lijkt ons volstrekt
onlogisch.
Uiteraard is er op dit moment nog sprake van het uitwerken van scenario's en liggen er nog
diverse opties voor. Wij willen u vragen om bovenstaande nogmaals in overweging te
nemen bij het bekijken van de voorstellen die nu op tafel liggen. Wij zijn graag bereid onze
standpunten hierin verder toe te lichten als dat wenselijk is.
Alvast hartelijk dank. Wij zien besluitvorming tegemoet.
HSV Haren

