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bij voorstel nieuw tarievenbeleid sportvoorzieningen gemeente

Geacht College,
Wij hebben in onze Sportraad vergadering van zaterdag 17 oktober jl. uitvoerig gesproken over
het mondeling gedaan verzoek van de verantwoordelijk portefeuillehouder om nog vóór de
raadsvergadering een advies over het Tarievenbeleid uit te brengen.
Om zuiver procedurele redenen kunnen wij op dit moment helaas niet anders dan een negatief
advies uitbrengen. Echter wij willen dit negatief advies nadrukkelijk vergezeld doen laten gaan
van een aanbod aan de verantwoordelijk portefeuillehouder om in een inhoudelijk overleg te
komen tot een gedragen positief advies van de Sportraad. De bereidheid daartoe is zeker
aanwezig, maar moet wel recht doen aan de belangen van onze leden. Hieronder gaan wij kort
in op onze procedurele motieven.
Om een redelijk objectief advies uit te brengen aan het College zouden wij graag eerst met onze
leden hierover willen overleggen. Vandaar dat de Sportraad het wenselijk vindt om van het
College hiervoor meer tijd krijgen. Dit mede ingegeven met ons eerder gegeven advies van 14
november 2013.
De Sportraad geeft aangaande het nieuwe tarievenbeleid sportvoorzieningen het volgende nader
advies:
Alvorens het voorstel tarievenbeleid in behandeling te nemen verwijzen wij nogmaals naar onze
brief van 14 november 2013 waarin wij een zestal opmerkingen plaatsten en waarvan er een
paar door u nog niet zijn behandelt, zoals:
1

Omdat er per vereniging grote verschillen kunnen voorkomen in het dekkingspercentage
van de gehuurde accommodatie, zelfwerkzaamheden en eigen financiële middelen die
zijn ingezet, moeten er per vereniging afspraken worden gemaakt aangaande de nieuwe
tarieven. Wij adviseren u hierover dan ook met de individuele sportverenigingen een
overeenstemming gericht overleg te voeren. Deze gesprekken zijn door u aan de
verenigingen toegezegd op 16 juli jl. maar zijn nog niet uitgevoerd. Vandaar dat wij dan
ook geen objectief oordeel kunnen vormen over de gevolgen voor de sportverenigingen.
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Wij blijven van mening dat een bilateraal overleg met de verenigingen essentieel is om
de soms vergaande gevolgen in beeld te krijgen. Pas dan is een goede afweging en
besluitvorming mogelijk.
2

In het raadsvoorstel schrijft u het Tarievenbeleid te willen laten ingaan op 1 januari
2016. Dit in tegenstelling tot wat u aan de verenigingen heeft medegedeeld in de nota
van inlichtingen d.d. 20 juli 2015.
Wij adviseren dan ook om de verenigingen ruim de tijd te geven voor invoering van de
vernieuwde tarieven.

3

Het gehanteerde dekkingspercentage zouden wij graag door u verder onderbouwd zien.

4

De Sportraad wil graag mee beslissen over de door u gevolgde procedure tevens is de .
Sportraad bereid om over de inhoud met u in gesprek te gaan
Wij zien de uitnodiging van de verantwoordelijk portefeuillehouder, namens het college,
gaarne tegemoet.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten,
Namens sportraad Valkenswaard
Danny Schuwer
Voorzitter

Jac Dielis
Secretaris & Penningmeester

