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Onderwerp
Wijziging tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties
Gevraagd besluit
1. Akkoord gaan met de wijzigingen in de tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties en
deze vaststellen.
2. Instemmen met het beschikbaar houden van het voordeel dat ontstaat als gevolg van de
wijzigingen in de tarievenverordening, voor invulling van de taakstellingen op sport.
3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Met deze wijzigingen in de tarievenverordening gemeentelijk sportaccommodaties beogen we een
juiste toepassing van de tarieven voor commerciële gebruikers met een maatschappelijke doelstelling
en het voortgezet onderwijs (zie bijlage Voorgestelde wijziging artikelen 3 en 17)
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De huidige tarievenverordening behoeft aanpassing. Momenteel worden voor enkele vaste
commerciële gebruikers, vanuit een historisch gegroeide situatie het 100% tarief toegepast. Het gaat
hier om 3 instellingen met een maatschappelijke doelstelling die bedrijfsmatig werken. Als de activiteit
voorop staat dan is het 400% tarief volgens artikel 3 te hoog.
Ook het Voortgezet Onderwijs (2 scholen) wordt momenteel gezien als overige gebruiker en wordt het
100% tarief toegepast. Om dit recht te trekken is het voorstel om artikel 3 aan te passen en voor de
commerciële gebruikers en het Voortgezet Onderwijs met sport-/ sociaal-culturele activiteiten het
200% tarief toe te passen. Voor alle gebruikers met niet-sport/sociaal-culturele activiteiten geldt dan
het tarief van 400%.

Wat ging er aan vooraf
Onlangs zijn de tarieven van alle Drentse gemeenten en de gemeenten Groningen en Haren
vergeleken ten opzichte van de tarieven die gehanteerd worden in de gemeente Tynaarlo. Aanleiding
was de tariefverhoging van 9% voor de komende 3 jaar (B&W besluit d.d. 31 maart 2015).
De hoogte in tarieven verschilt per gemeente, maar ook de toepassing van het gebruik:
sportverenigingen, overig en commercieel gebruik. Zo wordt er in de meeste gemeenten een lager
tarief gehanteerd voor uitsluitend de sportverenigingen (die aangesloten zijn bij een bond) en een

hoger tarief voor het overig gebruik, dus ook de sportgroepen die niet aangesloten zijn bij een bond en
de commerciële gebruikers en het voortgezet onderwijs (zie bijlage 1)
De gemeente Tynaarlo wil de sport-/sociaal-culturele activiteiten blijven stimuleren en daarom worden
de sportgroepen (niet aangesloten bij een bond) gerekend onder de groep ‘overige gebruikers’ met
het 100% tarief.
Toelichting:
Vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties:
- Verenigingen (aangesloten bij een bond)
42
- Overige gebruikers (sportgroepen)
11
- Commerciële gebruikers
3
- Voortgezet Onderwijs
2
Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met het Zernike College in Zuidlaren: de gemeente Tynaarlo
huurt dagelijks de gymzaal van het Zernike College voor het gebruik van de verenigingen in Zuidlaren.
Voor dit medegebruik brengen wij het 100% tarief in rekening bij de verenigingen maar wij betalen
(omgerekend) ruim het dubbele aan huur voor de gymzaal bij het Zernike College (tarief gemeente
Groningen). Afgesproken is nu dat wij dit tarief blijven betalen voor het medegebruik (ruim 900 uur per
jaar) maar dat het Zernike College dan ook 200% gaat betalen voor het gebruik in de gemeentelijke
sportaccommodaties. Gelijk aan de vestiging van het Zernike College in Haren, waar ze als overige
gebruikers worden gezien en het externe tarief (200%) betalen.
Het AOC-Terra zal dan ook gelijkgesteld moeten worden aan het Zernike College. Voor het Zernike
College hebben wij als gemeente een zorgplicht voor onderwijshuisvesting, dit geldt ook voor het
bewegingsonderwijs. Voor het Terra College heeft de gemeente deze zorgplicht niet. Beide scholen
zijn vestigingen en niet statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo.
Hoe informeren we de inwoners?
- Publicatie op de Regelingenbank nadat de raad de tarievenverordening gemeentelijke
sportaccommodaties heeft vastgesteld.
- De gebruikers waar deze wijziging op betrekking heeft een brief sturen inzake de nieuwe
tarievenverordening.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
- Het voorstel is om de nieuwe tarievenverordening in te laten gaan met ingang van het nieuwe
sportseizoen op 1 juli 2016 (artikel 17).
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De vaste commerciële gebruikers zijn: Stichting TRIAS (gebruik 620 uur p.j), Promens Care (130 uur
p.j) en Dansschool het Danskwartier (640 uur p.j.).Zij hebben in het seizoen 2014/2015 gebruik
gemaakt van gymzalen en sporthallen, wat omgerekend neerkomt op een totale huuropbrengst van
netto € 16.937,- (berekend naar 100% tarief, excl. BTW)
De scholen in het Voortgezet Onderwijs zijn: Zernike College Zuidlaren en AOC-Terra Eelde.
Zij hebben in het seizoen 2014/2015 gebruik gemaakt van Sporthal de Marsch in Eelde en de Zwet in
Zuidlaren voor het bewegingsonderwijs en de sportdagen.
Opbrengst huur Seizoen 2014/2015:
Zernike
€ 9.392,- (± 500 uur per jaar)
AOC-Terra
€ 20.258,- (± 800 uur per jaar)
Totaal:
€ 29.651,(berekend naar 100% tarief excl. BTW)

Het tarief gaat van 100% naar 200%. Dit betekent dus extra verwachte inkomsten van € 46.588 excl.
6% BTW per jaar. De verhoging gaat pas in per 1 juli 2016. Vanwege de zomervakantie betekent dat
in 2016 een voordeel van € 15.529 (4 maanden). Voorgesteld wordt dit structurele voordeel
beschikbaar te houden voor invulling van de taakstellingen op sport. Nog niet alle taakstellingen op
sport zijn gerealiseerd. Omdat er altijd een risico is op het niet halen van de taakstellingen stellen we
dit voor.
De verdeling over de diverse begrotingsposten ziet er als volgt uit:
Extra inkomsten/omschrijving
De Zwet
De Marsch
Ludinge
De Kamp
Totaal beschikbaar houden
alternatieve invulling

Bedrag excl. BTW
2016
3.461
9.052
2.139
877
15.529

Bedrag excl. BTW
2017 en verder
10.385
27.155
6.416
2.632
46.588

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

