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bij voorstel nieuw tarievenbeleid sportvoorzieningen gemeente

Zoals eerder aangegeven hebben wij als Sportraad op maandagavond 11 november een ledenraadpleging gehouden over de uitgangspunten om te komen tot een nieuw Tarievenbeleid.
Hieronder treft u het door onze leden unaniem gedragen advies aan.
De sportraad geeft een positief advies over het voorstel aangaande nieuw tarievenbeleid
sportvoorzieningen gemeente Valkenswaard, dat een gelijke behandeling van de
sportverenigingen impliceert, en uitgaat voor scenario 3 waarbij de sportraad adviseert om
randvoorwaarden in te bouwen zodat er een gewenningsperiode is voor de verenigingen. Dat
kan o.a. door een hardheidsclausule mee te nemen in de besluitvorming.
-

Op basis van het voorstel is geen beeld te schetsen van de financiële gevolgen voor de
sportverenigingen in Valkenswaard, deze moeten voor de sportverenigingen redelijk en
beheersbaar zijn en blijven.
De sportraad adviseert dan ook een redelijke overgangstermijn te hanteren waarbij de
eerste verhoging/verlaging in kan gaan per seizoen 2015-2016.
We adviseren om een maximale stijging per jaar in acht te nemen om de verenigingen
de gelegenheid te geven toe kunnen groeien naar de nieuwe tarieven.

-

De huur van sportaccommodaties is voor de meeste sportverenigingen één van de
grootste structurele kostenposten in de begroting. Deze kostenpost moet over het
algemeen gedragen worden door contributies van leden.
Om deze gevolgen enigszins te drukken moet er rekening worden gehouden met zelf
werkzaamheid en eigen financiële middelen die deze sportverenigingen langs andere
wegen hebben ingezet.

-

De
sportaccommodaties
binnen
onze
gemeente
vertonen
onderling
vele
kwaliteitsverschillen. Vandaar dat de sportraad adviseert om een objectieve
kwaliteitsnorm (bv. conform de sport of conform NOC*NSF normen) toe te kennen per
accommodatie en als deze niet gehaald wordt verenigingen tijdelijk te compenseren,
bv. door een korting te geven.

-

De sportverenigingen kunnen geen invloed uitoefenen op de hoogte van de kosten en het
dekkingspercentage van de accommodaties. Vandaar dat de Sportraad graag een
onderbouwing ziet ten aanzien van de diversiteit aan dekkingpercentage. De vraag luidt
dan: Blijft dit zo, of komt er een harmonisatie naar een percentage? Wat betekent dit
dan voor de sportverenigingen die een tarief betalen gebaseerd op een hoog dekkingspercentage. Word deze aanpassing snel en in overleg doorgevoerd?

-

Omdat er per vereniging grote verschillen kunnen voorkomen in 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.
-

In een aantal gevallen worden door de gemeente aangelegde accommodaties gedurende
een beperkt aantal uren per week of met een lage bezettingsgraad gebruikt. De oorzaken
hiervan kunnen divers zijn.
Om hier bij een (3 jaar durende) overcapaciteit een dubbel tarief voor in rekening te
brengen heeft geen goedkeuring van de sportraad. De sportraad adviseert dan ook,
mede gebaseerd op het gehanteerde sportbeleid om te stimuleren dat er meer mensen
gaan sporten om zo een optimaal gebruik van de accommodaties te bewerkstelligen.

Tot slot verwachten wij, dat wij door u op de hoogte worden gehouden van de stappen die door
u in dit proces worden ingezet.

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