
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 maart 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Harmonisatie Sporttarieven (raadsvoorstel 19 februari 2021)

Harmonisatie-Sporttarieven-2

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel (beleidsmedewerker), 050 367 6306, e.brakel@groningen.nl

Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Door de herindeling per januari 2019 heeft de nieuwe gemeente Groningen de wens om zoveel 

mogelijk één beleid te hanteren. Daarbij wordt o.a. gestreefd naar uniforme sporttarieven. Met de 

Expertgroep is onderzocht wat de beste manier is om de sporttarieven te harmoniseren. Voor de 

buitensportverenigingen zal worden gewerkt met een normtarief en voor de binnensport met een 

uurtarief. Tevens blijft het jeugd- en seniorentarief behouden, wat goed aansluit bij de onlangs 

vastgestelde Sport- en beweegvisie 2021+. Om de effecten van het geharmoniseerde tarief incl. de 

taakstellende bezuinigingen goed in beeld te brengen, zijn er twee scenario’s uitgewerkt. 

 Scenario A: het restant van de trainingsveldkorting in rekening brengen bij de 

buitensportverenigingen die deze korting nu al hebben of zouden krijgen; de kosten voor de 

10% regeling structureel oplossen in de Sportbegroting

 Scenario B: het restant van de trainingsveldkorting oplossen binnen de sportbegroting; de 

kosten van de 10% regeling over alle sportverenigingen verdelen (binnen-en buitensport)

Tijdens de opiniërende voorbespreking in januari is vanuit de raad een scenario C aangedragen, 

namelijk beide bezuinigingen geheel binnen de sportbegroting oplossen. Het college geeft nu aan dat 

voor het tekort geen dekking is binnen de sportbegroting.

De Adviescommissie voor de Sport heeft een scenario D aangedragen, als compromis tussen A en B. 

De Sportkoepel opteert voor scenario B.

Het college vindt dat scenario A het meest recht doet aan de uitgangspunten om de clubs in Haren 

en Ten Boer zo min mogelijk te belasten, en omdat het niet reëel is om de binnensport te belasten 

met de afschaffing van de trainingsveldkorting. Tevens stelt het college voor Haren en Ten Boer een 

ingroeiregeling voor van 6 jaar met een ongewijzigd tarief in het eerste jaar conform scenario A.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Harmonisatie-Sporttarieven-2
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Vermeld op LTA?
O Ja , item nr 2019-265

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, heeft grote impact op verenigingen in Haren en Ten Boer, er liggen diverse 

scenario’s voor, die door verschillende partijen verschillend gewogen worden.

Voorgeschiedenis
Bespreking van denkrichtingen tijdens Politieke Woensdag 20 januari jl.: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/20-

januari/10:00/Harmonisatie-Sporttarieven-collegebrief-6-januari-2021 

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. 

Voor de bespreking is 1,5 uur gereserveerd. Na aftrek van verwachte inspraak blijft er ongeveer 4 

minuten per fractie over. 
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