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Voorwoord
Nieuwegein, 9 januari 2015
Ik ben Paula van Buuren, student aan Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Om mijn studie,
Commerciële Economie, af te ronden heb ik een afstudeerstage bij de Nederlandse Volleybal
Bond gedaan. Voor u ligt het afstudeeronderzoek waar ik van september 2014 tot en met
januari 2015 aan heb gewerkt bij de Nevobo in Nieuwegein. Het idee voor dit onderzoek is tot
stand gekomen door Joep van Iersel, Joep is zeer betrokken bij volleybal en heeft in zijn eigen
gemeente het accommodatiebeleid aangekaart met succes. Ik heb met veel plezier bij de
Nevobo gewerkt en wil daarom alle medewerkers van de Nevobo bedanken. En in het
bijzonder mijn bedrijfsbegeleidster, Janine Pleizier.
Daarnaast heb ik ook veel steun gehad aan de afstudeerkringen op school met de
onderzoekdeskundigen vanuit Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch, Bart Goossens en Guido
Hendriks.
En verder gaat mijn dank uit naar de geïnterviewden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Joep van Iersel, Raadslid van de Gemeente Goirle.
Marco Hol, Raadslid van de Gemeente Geldermalsen.
Steven van Veenendaal, Teamhoofd Accommodaties Amsterdam Zuid.
Arie Verbaan, Hoofd sporthallen bij gemeente Den Haag.
Annalies van Zoeren, Manager Sport en Zwembaden SRO Amersfoort.
Arthur Schrijver, Manager Vastgoedexploitatie gemeente Utrecht.
Marco Ahlers, Beleidsmedewerker Afdeling Samenleving.
Ed Degenkamp, Beleidsadviseur Sport Amsterdam.

Na veel zwoegen ben ik blij met het eindresultaat wat u gaat lezen en daarom:
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Paula van Buuren
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Managementsamenvatting
Huidige situatie
De Nevobo had het vermoeden dat binnen- en buitensportaccommodaties veel verschillen in
tarieven. Daarom is hier onderzoek naar gedaan om aanbevelingen te kunnen doen hoe de
Nevobo hier iets aan kan doen. Hiervoor is inzicht verkregen in de gemeentelijke
sportaccommodaties, de kosten en tarieven hiervan, de subsidies die de gemeente verstrekken
en naar de gemeenten, met name het beslissingsproces.
Plan van aanpak
Om te beginnen is er een duidelijke probleemanalyse opgesteld, wat er onderzocht moest gaan
worden. Hiervoor is van zowel desk- als fieldresearch, in de vorm van interviews, gebruik
gemaakt. Om zo gegevens over de accommodaties, de kosten, de subsidies en de tarieven
duidelijk te krijgen. Vervolgens is het beslissingsproces van de gemeente in kaart gebracht,
hier gaat het om wie, wat, wanneer beslist en hoe hier op in te spelen is. Met deze informatie
is een communicatieplan voor de Nevobo geschreven. Hoe en wanneer zij samen met de
verenigingen in contact kunnen komen me de gemeente, welke informatie daar voor nodig is
en hoe ze het beste met de gemeente om kunnen gaan.
Conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat binnensportaccommodaties veel inkomsten mislopen omdat
ze vaak geen eigen kantine hebben, iets wat buitensporten wel altijd hebben. Bij de
binnensporten is de bezettingsgraad wel hoger door de multifunctionaliteit van de velden.
De subsidies worden voor het overgrote deel betaald door gemeenten. Er wordt er in
verhouding meer geld uitgegeven aan sociale tariferingen, om de breedtesport te stimuleren
en minder op doelgroepensubsidies. Gemeenten stellen vaak een subsidieplafond in, wat voor
verenigingen betekent dat ze op tijd subsidies aan moeten vragen. Subsidies hebben meer
kans van slagen als ze een maatschappelijk onderbouwd zijn.
De tarieven van sportaccommodaties liggen altijd onder de kostprijs en er is vaak onduidelijk
hoe de tarieven tot stand zijn gekomen. De gemeenten moeten de kostprijs gaan berekenen
door de Wet Markt en Overheid en de tarieven kunnen hierdoor veel gaan stijgen. Door sport
een Dienst van Algemeen Belang te maken of aan de achterkant te subsidiëren kunnen
sportverenigingen toch nog een lager bedrag dan de kostprijs betalen. Ook wanneer
commerciële instanties sportaccommodaties exploiteren kunnen de tarieven lager worden.
De wethouder Sport en raadsleden zijn belangrijke spelers binnen de gemeente om aan te
spreken over de ongelijke sporttarieven. Zij zijn betrokken bij de onderwerpen en de
raadsleden willen goede contacten behouden met de inwoners van de gemeente en zullen als
eerste vergaderen over de tariferingen.
Gewenste situatie
Om de binnensportverenigingen te helpen met het verlagen van hun kosten voor
sportaccommodaties zal de Nevobo zijn armen in een slaan met de verenigingen, andere
bonden en instanties om met de gemeente te gaan praten.
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Begrippenlijst
De woorden die in het onderzoek vermeld zijn met een * zijn hier nader uitgelegd.
Begroting - De begroting is een document, waarin staat wat de gemeente de volgende jaren
wil gaan doen en wat dit gaat kosten. De begroting heeft betrekking op een periode van vier
jaar. Dit betreft dezelfde periode als de perspectiefnota. Elk jaar wordt er een nieuwe
begroting opgesteld en vastgesteld voor de komende vier jaar. De begroting is verplicht en dit
is vastgelegd in de Gemeentewet. (Definitie Begroting, 2014)
Bestuur rapportage - De bestuur rapportage is een document, waarin melding wordt gedaan
van ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Dit kunnen financiële ontwikkelingen met
voor- en nadelen zijn, maar ook ontwikkelingen wat betreft het halen van planningen.
Wanneer de plannen en eventueel de bijbehorende kosten afwijken van wat in de begroting is
opgenomen, dan meldt het college van Burgemeester & Wethouders dit aan de raad via de
bestuur rapportages. Bestuur rapportages zijn niet verplicht, gemeenten kunnen ze maken om
tijdig inzicht in de ontwikkelingen te krijgen. (Definitie Bestuursrapportage, 2014)
Coalitie - Een coalitie is een samenwerking tussen twee of meer politieke partijen. Om goed
te kunnen regeren moet er minstens de helft +1 van alle zetels bij elkaar gaan. Geen enkele
partij is zo groot. Daarom gaan verschillende partijen samenwerken. Zo´n samenwerking heet
een coalitie en in het College van B&W zitten de bestuurders(wethouders) van de partijen.
(Definitie Coalitie, 2014)
Coalitieakkoord - Het coalitieakkoord wordt na de gemeenteraadsverkiezingen gesloten door
een aantal partijen in de gemeenteraad, op basis waarvan zij een college van burgemeester en
wethouders vormen. Het coalitieakkoord wordt vertaald in een collegeprogramma. (Definitie
Coalitieakkoord, 2014)
Collegeprogramma - Het collegeprogramma is een programma met voornemens en
afspraken over het beleid dat de gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen de komende vier
jaar gaat voeren. Wordt ook wel beleidsprogramma genoemd. Een collegeprogramma wordt zo
snel mogelijk na de verkiezingen gemaakt. Daar zijn meer partijen vaak met elkaar in
onderhandeling en mag de grootste partij beslissen met welke partij(en) ze gaat
samenwerken. (Definitie Collegeprogramma, 2014)
Gemeenteraadsverkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen zijn verkiezingen voor de
samenstelling van de gemeenteraad. Elke vier jaar worden er nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. (Definitie Gemeenteraadsverkiezingen, 2014)
Jaarrekening - De jaarrekening is het laatste vaste document van de begrotingscyclus. Het
college van B&W meldt aan de raad in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft
gekost. Het college van B&W legt dus verantwoording af aan de raad. De jaarrekening is
verplicht, dit is vastgelegd in de Gemeentewet. (Definitie Jaarrekening, 2014)
NOC*NSF - Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
Oppositie – De oppositie zijn politieke partijen die kritisch meekijken met besluiten, die
afspraken controleren en voorstellen doen in de gemeenteraad. Zij maken geen deel uit in het
dagelijks bestuur omdat ze geen wethouder hebben geleverd. Deze partijen maken deel uit
van de gemeenteraad en kunnen dus ook van de instrumenten gebruik maken die voor de
gemeenteraad zijn gemaakt. (Definitie Oppositie, 2014)
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Perspectiefnota - De perspectiefnota is een uitwerking van het collegeprogramma. In de
perspectiefnota staat een concrete uitwerking van de onderwerpen genoemd in het
collegeprogramma. Het college van B&W geeft aan wat de plannen zijn en wat dit gaat kosten.
De perspectiefnota heeft betrekking op een periode van vier jaar. Elk jaar wordt er een nieuwe
perspectiefnota opgesteld en vastgesteld voor de komende vier jaar. De perspectiefnota is niet
verplicht, wat betekent dat iedere gemeente zelf de keuze heeft om deze op te
stellen. (Definitie Perspectiefnota, 2014)
Presidium – Het presidium is verantwoordelijk voor de agendering van de raadsvergadering
en afspraken over de orde tijdens de vergadering. Het presidium is een door de raad
benoemde commissie. Het presidium bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad
en de voorzitters van alle fracties in de raad. (Definitie Presidium, 2014)
Subsidie – Subsidies zijn de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan
verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten, anders dan betaling voor aan het
bestuursorgaan geleverde diensten. (Artikel 4:21, eerste lid, 1992)
Subsidieplafond - Een subsidieplafond is het maximale bedrag per tijdvak wat er beschikbaar
is op een bepaald beleidsterrein. Het plafond en de manier waarop deze verdeeld wordt,
moeten alvorens het tijdvak begint, worden gemaakt. Op het moment dat het subsidieplafond
is bereikt, zullen alle openstaande aanvragen om subsidies worden afgewezen om dit in het
tijdvak erna niet te hoeven opvolgen. (Definitie Subsidieplafond, 2014)
Tarieven – Tarieven zijn de geldelijke vergoeding die een bestuursorgaan vraagt voor het
gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. (Handreiking Gemeentelijk Tarieven- en
Subsidiebeleid, 2003)
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1. Inleiding
Dit hoofdstuk omvat de probleemanalyse, afbakening van het verslag, de plan van aanpak
gedurende de stageperiode en de leeswijzer.

1.1 Probleemanalyse
Relevantie
Bedrijfsbeschrijving
De Nederlandse Volleybal Bond, Nevobo is de overkoepelende organisatie voor volleyballers,
beach- en zitvolleyballers. Tot de kerntaken van de Nevobo behoren het organiseren van
competities en toernooien, het ondersteunen van verenigingen en leden en het samenstellen
en afvaardigen van de nationale teams.
De Nevobo wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van het volleybal. Of het nu actieve
spelers zijn, toeschouwers of scheidsrechters. De missie van de Nevobo luidt derhalve:
“De Nederlandse Volleybal Bond is de autoriteit en bindende factor op het gebied van volleybal
in al haar facetten. Zij maakt volleybal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk door een op
maat gesneden dienstverlening.” (Informatie Nevobo, 2014)
Aanleiding
In veel gemeenten in Nederland betalen de verenigingen geen kostendekkende huur voor het
gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. Gemeenten hanteren veelal verschillende
methodieken voor het berekenen van de tarieven voor verenigingen. Daarnaast verschilt de
manier van berekenen van subsidies ook per gemeente en soms zelfs per vereniging. Hierdoor
ontstaan er grote verschillen tussen de gemeenten onderling. Met name is er een groot
verschil tussen de binnen- en buitensporten. Buitensporten betalen veelal de huur per jaar en
kunnen de velden nog onderverhuren en hierdoor meer opbrengsten verkrijgen, terwijl
binnensport de velden per uur betalen. Vooral in de huidige tijd worden verenigingen steeds
vaker geconfronteerd met huurverhogingen van soms wel tientallen procenten. In gesprekken
die de Nevobo met verenigingen heeft gehad is dit een terugkerend probleem wat de
verenigingsbestuurders zorgen baart.
Doelstelling
Aanbevelingen doen aan de Nevobo hoe ze het ongelijke sportaccommodatiebeleid aan kunnen
kaarten bij de gemeenten met gebruik van media, om volleybalverenigingen minder te laten
betalen dan ze nu doen.
Probleemstelling
Inzicht verkrijgen in de huidige tariferingen van gemeentelijke sportaccommodaties. Hoe en
wanneer er beslissingen binnen gemeente worden genomen rondom sportaccommodaties en
de subsidies die worden verleend aan de verenigingen.
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Vraagstelling
Nevobo
• Wat
• Wat
• Wat
• Wat

doet de Nevobo?
is de missie van de Nevobo?
is de visie van de Nevobo?
is de organisatiestructuur van de Nevobo?

Accommodaties
• Welke accommodatiecategorieën worden aangeboden?
• Wat zijn de bezettingen van de accommodaties?
• Hoe wordt er omgesprongen met het gebruik van de kantine en andere ruimtes van de
sporthal?
Kosten
• Wat zijn de kosten van sportaccommodaties voor de gemeente?
• In hoeverre worden de kosten gedekt door de huur?
Subsidies verenigingen
• Wie verstrekken er subsidies?
• Welke directe subsidies worden verstrekt aan verenigingen?
• Welke indirecte subsidies worden verstrekt aan verenigingen?
• Onder welke voorwaarden worden er subsidies verstrekt?
• Hoeveel subsidie wordt er verstrekt?
Accommodatietarieven
• Wat is de achtergrond en ontwikkeling van de tarieven?
• In hoeverre dekken de tarieven de kosten van sportaccommodaties?
• Hoe worden de tarieven bepaald?
• Welke ruimten/diensten kunnen er allemaal gebruikt worden binnen het tarief?
• In hoeverre zit er differentiatie in de tarieven?
Gemeente
• Wie maken de beslissingen binnen de gemeente?
• Wanneer beginnen de gemeenten met nieuwe beleidsvoorstellen?
• Wie hebben er invloed op deze beleidsvoorstellen?
• Hoe ziet het beslissingsproces er uit van gemeenten?
• Hoe kan er contact worden gelegd met de gemeente?
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1.2 Afbakening
Om duidelijk te maken hoe dit onderzoek is beschreven, is er afgebakend op de aspecten in
deze paragraaf.
Teamsporten
De accommodaties die onderzocht worden zijn de accommodaties die bespeeld worden door de
meest populaire teamsporten voor mannen en vrouwen, omdat volleybal ook een teamsport is.
Deze sporten blijken uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit
betekent dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking aan deze sporten deelneemt,
waardoor bijna iedere gemeente een passende accommodatie aanbiedt. De sporten zijn als
volgt:
• Voetbal (11.2%)
• Volleybal (4%)
• Hockey (2.8%)
• Zaalvoetbal (2.7%)
• Basketbal (1,8%)
• Korfbal (1,0%)
• Handbal (0,9%)
(Sportenonderzoek, 2007)

Buitensport
Binnensport
Buitensport
Binnensport
Binnensport
Binnensport
Binnensport

Sportaccommodaties
Voor de binnensportaccommodaties moet er onderscheid worden gemaakt tussen gymzalen,
sportzalen en sporthallen. Zwembaden worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze
accommodatie niet nodig is voor bovenstaande sporten. De delen van een sporthal en
sportzaal kunnen afzonderlijk van elkaar verhuurt worden. Maar bij sommige gemeenten kan
dit niet omdat er dan geen optimaal gebruik gemaakt wordt van de ruimten. In dit onderzoek
wordt er van uit gegaan dat het apart verhuren van de delen, wel kan.
Bij buitensportaccommodaties wordt onderscheid gemaakt tussen voetbalvelden en
hockeyvelden. Het geldt voor meerdere sporten dat een accommodatie een bepaalde hoogte
moet hebben bij wedstrijden, terwijl bij trainingen wel gebruik gemaakt kan worden van lagere
accommodaties. Daarom worden de lagere accommodaties meegenomen in de algehele
berekening, bijvoorbeeld gymzalen.
Verenigingen
In vrijwel alle gemeenten zit er differentiatie in de tarieven. De sportverenigingen zitten vrijwel
altijd in de goedkoopste schaal.
Om een goede vergelijking te maken zijn alleen de verenigingstarieven in kaart gebracht en
waar van toepassing, de prijzen die in de avond en/of in het weekend worden gerekend voor
verenigingen die aan zijn gesloten bij het NOC*NSF*. Hiervoor is gekozen omdat
volleybalteams voornamelijk in de avonden trainen en in de weekenden wedstrijden spelen.
Daarnaast zijn de, waar mogelijk, tarieven geselecteerd die gelden bij huur van 12 weken en
langer. Verder zijn de NOC*NSF aangesloten clubs meegenomen omdat de Nevobo
aangesloten is bij het NOC*NSF.
Voor de buitensportaccommodaties zijn de tarieven geselecteerd inclusief licht en eventueel
huur van een kleedkamer wanneer dit apart berekend wordt.
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1.3. Plan van aanpak
Korte uitleg over hoe de scriptie geschreven wordt, welke bronnen hiervoor nodig zijn en de
methode die gehanteerd wordt.
Type onderzoek
Dit onderzoek is verkennend. Het beschrijft de besluitvormingen en de factoren die van invloed
zijn op de tarieven en subsidies van gemeentelijke sportaccommodaties en hoe de Nevobo hier
op in kan spelen om de volleybalverenigingen minder te laten betalen.
Desk- en fieldresearch
In het begin zal er veel aandacht besteed worden aan de opzet van het onderzoek en de
probleemanalyse bestaande uit; relevantie, doelstelling , probleemstelling en vraagstelling.
Zodra deze passend is, zal de vraagstelling ingevuld worden met informatie uit deskresearch.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan met fieldresearch op de onderliggende motieven van de
gemeenten middels interviews. Deze informatie zal gebruikt worden om een communicatieplan
voor de Nevobo te schrijven hoe gemeenten benaderd en beïnvloed kunnen worden.
Relevante bronnen voor deskresearch
Boeken
• Ko Floor & Fred van Raaij. (2010). Marketingcommunicatiestrategie
Informatief boek over het maken van een marketingcommunicatieplan.
• Piet Kempen en Jimme Keizer. (2011). Competent afstuderen en stagelopen.
Het Tien Stappen Plan voor afstuderen als ondersteuning.
• Wil Michels. (2010). Communicatie handboek
Informatie over communicatie.
• Philip Kotler. (2009). Principes van Marketing
Informatie over marketing.
Elektronische bronnen
www.binnenlandsbestuur.nl
www.cbs.nl
www.nocnsf.nl
www.rijksoverheid.nl
www.sportengemeenten.nl
www.sportknowhowxl.nl
www.sportsubsidie.nl
www.sportengemeenten.nl
www.volleybal.nl
www.vng.nl

Voor informatie van en over raadsleden
Voor cijfers omtrent gemeentelijke tariferingen
Overkoepelende organisatie voor informatie sportbonden
Informatie over politiek in combinatie met accommodaties
Hoe gaan gemeenten om met alle thema’s omtrent sport
Informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt
Alle Europese sportsubsidies op een rij
Het informatieplatform voor gemeenten voor sport
Informatie over de Nevobo
Voorlichtingssite voor gemeenten

Onderzoeken
• BMC Adviesmanagement. (2014). Onderzoek benchmark tarieven en bezetting
sportaccommodaties
Onderzoek naar tariferingen voor gemeente Utrecht, randgemeenten en G5 (de 5
grootste gemeenten van Nederland).
• C.S. Heijkoop en W.J.M. van Beek. (2003). Handreiking gemeentelijk tarieven- en
subsidiebeleid in de sport.
Informatie voor gemeenten hoe om te gaan met tarieven en subsidies van
sportaccommodaties.
• R. Hoekman, D. Romijn en T. Rutten. (2011). Een veld voor de helft: over sociale
tarieven en subsidies.
Informatie over de tarieven en subsidies van vier gemeenten in Noord-Brabant.
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Kwalitatief of kwantitatief onderzoek
Het wordt een kwalitatief onderzoek omdat van verschillende gemeenten een beeld verkregen
wordt hoe de huidige tarifering en subsidieregeling in elkaar zit. De achterliggende gedachte
van het beleid wordt achterhaald door middel van interviews.
Onderzoeksmethode
Binnen dit onderzoek zullen dan ook interviews worden gehouden met gemeenten om meer
inzicht te krijgen in de motieven van de beslissingen. Deze interviews zullen worden gehouden
op locatie van de geïnterviewde. De interviews zullen meer inzicht geven in de achterliggende
gedachten van de tariferingen en subsidies, hoe en wanneer hierover beslist wordt. Maar ook
wanneer en door wie.
Soort onderzoek
Dit wordt eenmalig gedaan en is dus een ad hoc onderzoek. Wel is het interessant om dit
onderzoek na een bepaalde periode nogmaals te doen om de resultaten van dit onderzoek te
meten.
Steekproeftrekking
Er is geen sprake van een steekproef in verband met een kwalitatief onderzoek.
Benaderingswijze
Er worden minstens twee gemeenten per provincie onderzocht, één grote en een middelgrote.
De grote gemeenten zijn de gemeenten die het dichtst bij de 100.000 inwoners liggen.
Daarnaast zijn de middelgrote gemeenten de gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners. Alle
tarieven van de gemeenten staan in bijlage 1. Deze gemeenten worden gekozen naar
aanleiding van beschikbare informatie. Daarnaast wordt er gekeken of dat de Nederlandse
Volleybal Bond warme contacten heeft binnen een gemeente. Deze warme contacten komen
van accountmanagers van de regiokantoren van de Nevobo en worden benaderd voor
interviews.
Er zal met alle warme contacten van de regiokantoren contact opgenomen worden, zowel via
de telefoon als per email. Uit alle warme contacten zijn 8 interviews gekomen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Joep van Iersel, gemeenteraadslid Goirle en actief in de volleybal- en
beachvolleybalwereld. Joep is met het idee gekomen voor dit onderzoek.
Marco Hol, Raadslid van de partij Dorpsbelangen en actief als lid voor de Commissie
Samenleving in de Gemeente Geldermalsen.
Steven van Veenendaal, Teamhoofd Accommodaties Amsterdam Zuid.
Arie Verbaan, Hoofd sporthallen bij gemeente Den Haag.
Annalies van Zoeren, Manager Sport en Zwembaden SRO Amersfoort.
Arthur Schrijver, Manager Vastgoedexploitatie gemeente Utrecht.
Marco Ahlers, Beleidsmedewerker Afdeling Samenleving.
Ed Degenkamp, Beleidsadviseur Sport Amsterdam.

De informatie zal inzicht geven in welke informatie doorslaggevend is voor gemeenten om een
agendapunt te bespreken, hoe beslissingen worden gemaakt en wie hier de leidende rol in
heeft. Maar natuurlijk ook hoe deze persoon het beste bereikt kan worden en welke informatie
daar voor nodig is. Het afnemen van de interviews zal vanaf 13 oktober starten. Ze zullen
allemaal face-to-face gehouden worden en waar mogelijk, in de gemeente van de medewerker
zelf. Bij de contacten waar dit niet mogelijk is, zal een tijd worden afgesproken om een
telefonisch interview mee te houden.
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1.4 Leeswijzer
Een korte rondleiding door het gehele document.
Hoofdstuk 2 omvat een situatieschets van de Nevobo. Hoofdstuk 3 beschrijft de binnen- en
buitensportaccommodaties, de velden, de kantines en de bezettingsgraden van beide. In
hoofdstuk 4 worden er op de kosten ingegaan, welke kosten er zijn en hoe deze verdeeld zijn.
Maar ook de kostendekkendheid en het probleem wat de Wet Markt en Overheid met zich
meebrengt en hier oplossingen voor. Hoofdstuk 5 focust zich op de subsidies voor
verenigingen, welke dit zijn en hoe ze aangevraagd moeten worden. In hoofdstuk 6 zijn de
accommodatietarieven besproken, welke tariefstelsels er bestaan, de voorwaarden die gelden
en verwachte situatie rondom de tarieven. Daarnaast is er ook een stappenplan gemaakt om
alle tarieven gelijkwaardig te berekenen om een goede vergelijking te kunnen maken tussen
binnen- en buitensportaccommodatietarieven. Dit wordt allemaal nog eens kort opgesomd in
een gezamenlijke conclusie over accommodaties. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 de
gemeenten onder de loep genomen. Hoe het bestuur in elkaar zit, hoe het beslissingsproces in
elkaar steekt, wat de contactmogelijkheden zijn en hoe er invloed uit te oefenen is op de
gemeenten.
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2. Situatieschets Nevobo
De Nederlandse Volleybal Bond, Nevobo, wordt in dit hoofdstuk beschreven met de missie,
visie, hoe de organisatie van de bond in elkaar steekt met media en huisvesting .

2.1 Algemeen Nevobo
De Nevobo is de overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zitvolleyballers.
De Nevobo heeft ruim 80 medewerkers en vele vrijwilligers die zich inzetten voor het volleybal
en ondersteunen hiermee 1.200 verenigingen en 123.000 leden. Tot de kerntaken van de
Nevobo behoren het organiseren van competities en toernooien, het ondersteunen van
verenigingen en leden en het samenstellen en afvaardigen van de nationale teams.
De Nevobo wil niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst de volleybalsport structureel
verankeren in de maatschappij. Daarom wordt er niet alleen over de dag van morgen gedacht
maar wordt er ook steeds een Olympische cyclus, vier jaar, vooruit gedacht. (Informatie
Nevobo, 2014)
Missie
De Nevobo wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van het volleybal. Of het nu actieve
spelers zijn, toeschouwers of scheidsrechters. De missie van de Nevobo luidt derhalve:
“De Nederlandse Volleybal Bond is de autoriteit en bindende factor op het gebied van volleybal
in al haar facetten. Zij maakt volleybal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk door een op
maat gesneden dienstverlening.” (Informatie Nevobo, 2014)
Visie
De Nevobo onderkent de waarde van de landelijke dekking die het volleybal heeft door de vele
verenigingen, scholen en gemeenten die volleybal lokaal aanbieden. De Nevobo ziet zich dan
ook als spelverdeler, die de kennis en ervaring van al deze aanbieders weet te bundelen en te
ontsluiten zodat we samen het volleybal sterker maken. Bij de Nevobo zijn 1087 verenigingen
aangesloten. (Sportlink, 2014) Deze verenigingen zijn verspreid over Nederland en maken
gebruik van binnensportaccommodaties. De visie luidt dan ook:
“De Nederlandse Volleybal Bond is de spil van een trotse volleybal community waar naast
volleyballers en lokale verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten in participeren en
samenwerking teneinde de volleybalsport te versterken.” (Informatie Nevobo, 2014)

2.2 Huisvesting
De Nevobo is gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein. Een initiatief van meerdere
sportbonden om alle bonden te centraliseren en de kosten laag te houden. In het Huis van de
Sport zijn onder andere de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), de Nederlandse
Triatlon Bond (NTB), de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en natuurlijk de
Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) gevestigd. Door het Huis van de Sport kunnen de
sportbonden hun kennis delen binnen één gebouw. Als de KNHB een EK heeft georganiseerd,
kan de Nevobo bij het organiseren van een EK gebruik maken van de expertise van de KNHB.
Daarnaast zijn er nog vier regio kantoren, Noord in Heerenveen, Oost in Apeldoorn, Zuid in
Eindhoven en West in Amsterdam.
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2.3 Organisatie

Directie

Bij de Nevobo werken
ruim 80 medewerkers en heeft daarnaast
een groot netwerk van vrijwilligers. Het
lijn/staf organisatie is te zien in figuur 1.
(Structuur Nevobo, 2014) In bijlage 2,
staan alle kantoormedewerkers van de
Nevobo vernoemd met naam en functie.
(Medewerkers Nevobo, 2014)

Financieën

Marketing/
Communicatie

Paula van Buuren
Facilitair
Bedrijf

Projectbureau

Organisatiestructuur
De sfeer is zowel binnen het Huis van de
Sport als binnen de bond informeel. Het
merendeel van de werknemers is sportief
en speelt ook volleybal, dankzij deze
sportieve teamsport wordt er binnen de
organisatie ook effectief met elkaar samen
gewerkt. De accountmanagers van alle vier
de landsdelen (Noord, Oost, Zuid en West)
komen eens per maand samen in het Huis
van de Sport voor programmaoverleg.

2.4 Media

Breedtesport

Topsport

Nationaal
Service Punt

Indoor/zit

Regionale
Service Punten

Beach

Evenementen

Figuur 1, Organisatiestructuur Nevobo

De Nevobo houdt via verschillende wegen hun leden op de hoogte van verschillende soorten
informatie. De Nevobo heeft een website met alle informatie voor leden en geen-leden. Ze
hebben twee Facebookpagina’s, een volleybal- en een beachvolleybalpagina. Daarnaast is er
op Twitter een volleybal-, beachvolleybal-, trainers- en bestuurderspagina. Verder gaat er een
maandelijkse mail naar de verenigingen met leuke weetjes. Er is een wekelijkse mailing vanuit
de regiokantoren met dingen die de verenigingen moeten weten om de week door te komen.
Verder zijn er verenigingsbezoeken waar de Nevobo de nabijheid wil vergroten met de
verenigingen en om input te krijgen over de dienstverlenende zaken van de Nevobo.
Daarnaast kan de vereniging ook kenbaar maken wat er speelt binnen de vereniging. Dit kan
ook worden gedaan door de verenigingsenquête die ieder jaar in maart wordt uitgezet en
ongeveer door 30 procent van de verenigingen wordt beantwoord.
Verder zijn er in 2015 het WK Beachvolleybal, van 26 juni tot en met 5 juli, het EK
Damesvolleybal is van 26 september tot en met 4 oktober. Tijdens deze twee grote events
worden veel side-events georganiseerd voor verschillende organisaties.

2.5 NOC*NSF
Het Nationaal Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, NOC*NSF is de
overkoepelende organisatie voor de georganiseerde sport in Nederland. Het NOC*NSF heeft 92
aangesloten sportbonden en -organisaties. Het hoofdkantoor van het NOC*NSF staat in
Papendal, het topsportcentrum van Nederland. NOC*NSF zorgt voor de ontmoeting tussen de
sport en de bedrijven en gemeenten.
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3. Sportaccommodaties
Een sportaccommodatie is een locatie waar de hoofdfunctie sport uit oefenen is.
Sportaccommodaties zijn zowel overdekt als in de buitenlucht. In dit hoofdstuk worden de
binnen- als buitensportaccommodaties besproken net als de bezettingsgraad.
Er zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten. Hen zijn
vragen gesteld over zowel het beslissingsproces, als de tarieven en subsidies. Deze interviews
zijn opgenomen in de volgende bijlagen:
•
•
•
•
•
•

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

14
15
16
17
18
19

–
–
–
–
–
–

Interview
Interview
Interview
Interview
Interview
Interview

Steven Veenendaal, Teamhoofd Accommodaties Amsterdam Zuid
Arie Verbaan, Hoofd sporthallen bij gemeente Den Haag
Annalies van Zoeren, Manager Sport en Zwembaden SRO Amersfoort
Arthur Schrijver, Manager Vastgoedexploitatie gemeente Utrecht
Marco Ahlers, Beleidsmedewerker Afdeling Samenleving
Ed Degenkamp, Beleidsadviseur Sport Amsterdam

3.1 Binnensportaccommodaties
Binnensportaccommodaties zijn de overdekte sportaccommodaties. Bij de binnensport wordt
onderscheid gemaakt tussen gymzalen, sportzalen en sporthallen.
Bij binnensportaccommodaties huren de verenigingen een totaalplaatje. “dan ga je met je tas
naar de sporthal, die sporthal is schoon, die sporthal staat er, er zijn kleedkamers, er is een
kantine, er is iemand die achter die bar staat, die zorgt er voor dat alle koelkasten gevuld
zijn.” volgens Ed Degenkamp.
Tijdens het sportcongres “Sport als springplank voor een vitale samenleving” van de gemeente
Haarlemmermeer op 12 december 2014 werd de workshop “sportaccommodaties hebben (de)
toekomst” gegeven. deze workshop werd gegeven door Tom Haagmans, CEO van Vaessen
Groep en Nancy Visser, Manager van Sportfondsen Nederland. Vaessen is nationaal
marktleider voor sportaccommodaties. Sportfondsen Nederland is een innovatief concept dat
totaaloplossingen biedt voor gemeenten als het gaat om financiering, bouw en exploitatie van
sociaal maatschappelijke voorzieningen. Deze bedrijven werken samen bij het bouwen en
exploiteren van sportaccommodaties. Bij Vaessen Groep is het idee ontstaan om een
standaard sporthal te ontwerpen die met kleine designaanpassingen om de ontwerpkosten laag
te houden voor sportaccommodaties. Een commerciële exploitant voor sportaccommodaties is
volgens Nancy Visser een stuk goedkoper. (Visser, 2014)
3.1.1 Sportvelden
Alle sporten hebben andere belijningen en dus andere veldgroottes. Hierdoor zit er verschil in
prijs bij het huren van een veld. Binnensportaccommodaties worden vaak per deel verhuurd.
Steven Veenendaal zegt hierover “Een veld van een sporthal is 48 x 28 meter. Een sportzaal is
2/3 deel van een sporthal. Een gymzaal is 1/3 deel van een sporthal.”. Dit is de meest
doorgaande manier van de kosten per deel van binnensportaccommodatie berekenen. In
bijlage 3 staan de afmetingen van de binnensportaccommodaties. Kort samengevat heeft een
sporthal drie delen, een sportzaal twee delen en een gymzaal is één deel.
Bij zaalhockey, basketbal en zaalvoetbal spelen er 5 spelers per team. (Spelers Zaalhockey,
2015) (Spelers Basketbal, 2015) (Spelers Zaalvoetbal) En handbalbalteam is 7 spelers sterk
(Spelers Handbal, 2015), een korfbalteam 8 spelers (Spelers Korfbal, 2015) en een
volleybalteam 6 spelers. (Spelers Volleybal, 2015)
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Bij zaalvoetbal In bijlage 4 zijn de belijningen per binnensport weergegeven. Door de
afmetingen van de binnensporten te combineren met de grootte van de delen van de
accommodaties, wordt het duidelijk hoeveel delen er gehuurd moeten worden om een sport te
beoefenen. Een combiveld, handbalveld, korfbalveld, een zaalhockey- en zaalvoetbalveld,
hierna te noemen als groot veld, zijn allen 40 bij 20 meter en kunnen dus alleen worden
beoefend in een sporthal. Een basketbalveld is 28 bij 15 meter en kan worden beoefend in
minstens een halve sporthal. En een volleybalveld is 18 bij 9 meter, waardoor volleybal ook in
gymzalen kan worden gespeeld. (Sportaccommodaties Nevobo, 2014) In tabel 1 staat per
accommodatie vermeldt hoeveel velden er van verschillende sporten in passen.
In bijlage 9 staan de tarieven per zaaldeel. Hier is te zien dat bij de verschillende zaalgroottes
het tarief niet evenredig omhoog gaat. In Groningen wordt er voor 1/3 sporthal €24,04
gerekend en voor drie zaaldelen €54,95. Als de volledige zaalkosten worden teruggerekend
naar 1/3 sporthal, hoeft er maar €18,32 te worden betaald per 1/3 sporthal. Dit betekent dat
als volleybal een volledige sporthal per keer huurt, er minder per veld betaald hoeft te worden.

Accommodatie
Gymzaal
1/3 sporthal
1/2 sporthal
Sportzaal
2/3 sporthal
Sporthal
Dubbele sporthal

Groot veld

Basketbalveld

Volleybalveld

1
2

1
1
3
5

1
2
2
4
8+

Tabel 1, Verschillende sportvelden naar grootte accommodatie

Het onderhoud van de binnensportaccommodaties wordt altijd door de gemeente verricht. Op
de vraag of dat het mogelijk is voor binnensportverenigingen om de accommodatie te
onderhouden was de reactie van Ed Degenkamp: “Nee, want van een sporthal wordt meestal
wel gebruik gemaakt van misschien wel 20 of 30 organisaties. Hoe divers is dat dan al en ga
dat dan maar eens bijhouden in de sfeer van onderhoud, dan zeg ik gelijk: is niet te doen”.
3.1.2 Kantines
Uit de interviews blijkt dat kantines verpacht worden aan zowel particuliere organisaties als
aan de verenigingen die de accommodaties gebruiken. Het verschilt per gemeente. Sommige
gemeenten geven de voorkeur aan verenigingen, anderen aan particuliere organisaties en de
volgende gemeente maakt het niets uit zolang de kantine maar geëxploiteerd wordt. Annalies
van Zoeren, zegt hierover “in Amersfoort juist de voorkeur wordt gegeven dat verenigingen
zelf de kantine exploiteren zodat ze meer inkomsten krijgen, zodat Amersfoort sterke en brede
sportverenigingen heeft”.
Het verpachten van sportkantines werkt alleen niet meer zo goed als vroeger. “Vroeger was de
sportkantine een soort huiskamer voor de eigenaar en zat de hele familie daar de gehele
zaterdag” aldus Arthur Schrijver. Tegenwoordig zitten alleen de sporters er nog. Er worden ook
projecten uitgezet om kantines te laten beheren door maatschappelijke partners. De partners
waarover gesproken is in de interviews, zijn echter mislukt door financiële problemen. Verder
zijn deze kantines ook geschikt om vergaderingen in te houden, maar de huuropbrengsten
hiervan gaan direct naar de gemeente. In Amsterdam is het opvallend dat door de opkomst
van allochtone sporters de winst van de kantines daalt. Dit komt omdat deze groep geen
alcohol nuttigt, waardoor ze minder per avond afnemen. Terwijl volgens Arthur Schrijver:
“houden sporters, zeker volleyballers, wel van een biertje na de training of wedstrijd”.
De voorwaarde om een kantine te pachten is dat de kantine voldoet aan alle horecawetten en
eisen en dat geopend is tijdens bespeling van de velden.
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3.2 Buitensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties zijn de accommodaties waar de sporters buiten sporten. Hier zijn
de sportvelden buiten, in het bijbehorende gebouw bevinden zich de kleedkamers en kantine.
3.2.1 Sportvelden
De velden worden door de gemeenten aangelegd en onderhouden, hier betalen de
verenigingen een bedrag voor per seizoen. Ieder veld kan maar door één sport worden
bespeeld door de specifieke kenmerken van de velden. Dit betekent dat, op het moment dat er
ergens een tekort aan een bepaald veld is, het lastig is om dit op te vullen omdat andere
velden niet geschikt zijn voor de sport en niet tot de accommodatie behoren. In Amsterdam is
het zelfs het geval, dat er bij schaarste geen velden meer aangelegd kunnen worden, door
gebrek aan ruimte hiervoor. De velden hebben een eindige belasting maar daar wordt geen
rekening mee gehouden bij de verhuur van de velden, wel bij het aanleggen hiervan.
De afmetingen voor een hockeyveld zijn 91,40 bij 55 meter. (Hockeyveld, 2014) En bij voetbal
is een hoofdveld 105 bij 69 meter en een bijveld 100 bij 64 meter. (Voetbalveld, 2014) Met bij
beide sporten 11 spelers in het veld.
3.2.2 Kantines
Voor de financiering van de kantines en kleedkamers zijn er 3 manieren om deze te financieren
die veelal naar voren komen:
•
•
•

Financiering volledig door de gemeente.
Financiering volledig door de vereniging.
Financiering door een gedeelte van de vereniging en een deel door de gemeente. En
voorbeeldregeling in Amsterdam is de 1/3 regeling; 1/3 moet de vereniging zelf al
hebben in geld, voor 1/3 krijgen ze dan subsidie van de gemeente Amsterdam en 1/3
kunnen ze lenen, waar de gemeente garant voor staat.

Het exploiteren van de kantines doen de verenigingen voornamelijk volledig zelf. Hierdoor
hebben buitensportverenigingen meer exclusiviteit. Ze hebben een eigen plek voor de
vereniging die ze vrijwel nooit met iemand anders hoeven te delen. Doordat
buitensportverenigingen altijd hun eigen kantine beheren hebben ze meer inkomsten. Maar
ook omdat ze de velden kunnen onderverhuren, omdat de vereniging de eigenaar van de
velden is voor het gehele seizoen, volgens Joep van Iersel.
In Amsterdam is er pilot voor verenigingen die niet meer genoeg vrijwilligers hebben om een
kantine te exploiteren. Hier worden sportverzamelgebouwen, een gebouw met kantine en
kleedkamers, voor meerdere sporten beschikbaar gesteld. “En als je dan als buitensporter
gebruik wilt maken van het sportverzamelgebouw, net als een volleybalploeg, dan huur je dus
niet alleen het veld, maar je huurt er ook de accommodatie bij, daar betaal je dus ook een
andere prijs voor.” aldus Ed Degenkamp. Over de kosten en opbrengsten van deze gebouwen
valt nog weinig te zeggen omdat het nog te vroeg stadium is.
Over het algemeen is er voor kantines per 1 juli 2013 een speciale kantineregeling. Als de
kantineverstrekkingen en leveringen van een kantine minder dan 68.067 euro per jaar zijn, is
de kantine niet BTW vrijgesteld. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportaccommodaties.
(BTW-vrijstelling, 2014)
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3.3 Bezettingsgraad sportvelden
In deze paragraaf wordt besproken hoeveel een veld gebruikt kan worden.
De winterperiode loopt van ongeveer oktober tot en met april. In deze periode spelen veel
teams die normaal buiten sporten, binnen. In deze periode zijn dus de
binnensportaccommodaties meer bezet en de buitensportaccommodaties zowel overdag als ’s
avonds minder. Er is in de winter zelfs sprake van een tekort in de avond aan
binnensportaccommodaties. Dit komt omdat de buitensporten naar binnen komen en ze meer
veldoppervlakte nodig hebben. In de winter krijgen de binnensporten wel voorrang op de
buitensporten voor zaalgebruik.
In de zomervakantie blijven er altijd wel (een aantal) binnensportaccommodaties open om
sport altijd toegankelijk te houden, volgens alle geïnterviewde beleidsmedewerkers. De
buitensportaccommodaties zijn wel altijd toegankelijk.
3.3.1 Bezettingsgraad binnensportvelden
De belasting voor binnensportvelden is oneindig. Het veld wordt zelfs beter hoe langer het in
de grond ligt, zo komt het meer vast te liggen volgens Jasper Verhey, CEO G-Vloeren.
Overdag worden binnensportaccommodaties vaak bezet door het onderwijs. Dit is alleen het
geval als de scholen zich in de buurt van de accommodaties bevinden omdat er anders eigen
gymzalen aan de scholen worden gebouwd. Overdag is er dan ook geen 100 procent bezetting
maar dit scheelt al wel in de kostendekking van de gemeentelijke sportaccommodaties.
In de avonden vanaf 17.00 uur zijn alle zalen 100 procent bezet door sportverenigingen en
vergaderingen. Het komt ook voor dat de gymzalen van de scholen gebruikt worden om ’s
avonds in te sporten. Het is voor verenigingen niet mogelijk om overdag op doordeweekse
dagen te sporten in verband met werk en school van de sporters en trainers.
3.3.2 Bezettingsgraad buitensportvelden
Op buitensportvelden kan maar een maximaal aantal uur gespeeld worden om zo de velden in
goede staat te houden. Oftewel, buitensportvelden hebben een eindige belasting, de
belastbare uren zijn als volgt: (Henk Bijsterbosch, 2014)

•
•

- 250 uur voor natuurgraswedstrijdvelden
- 700 uur op natuurgrastrainingsvelden
Deze twee worden gemiddeld omdat ieder team zowel traint als wedstrijden speelt. 250
uur + 700 uur = 950 uur / 2 = 475 uur per natuurgrasveld
1500 uur voor kunstgrasvelden

Om te kijken of deze uren overeenkomen met de uren die werkelijk gespeeld (kunnen) worden
door teams, de gebruiksuren, is de volgende berekening gemaakt:
Eerst wordt er berekend of de eindige belastende uren aansluiten bij de mogelijke
gebruiksuren. Hierbij wordt uitgegaan van 40 speelbare weken, berekend aan de hand van de
schoolvakanties en het aantal verplichte vrije dagen. Hier worden 4 weken van af getrokken in
verband met de winterstop. (Winterstop Voetbal, 2014) Omdat maar enkele buitensporten
naar binnen gaan in de winter, wordt hier geen rekening mee gehouden in de berekening, net
als de afgelastingen door slecht weer. Doordeweeks wordt er van 16.00 tot 21.30 getraind =
5,5 uur per dag en op woensdag vanaf 14.00 uur, dus 7,5 uur. Op zaterdag en zondag zijn er
ongeveer 8 uur per dag wedstrijden. Dus totaal per week per veld = ( 4 x 5,5 ) + 7,5 + ( 2 x 8
) = 45,5 uur per week dat er getraind en/of gespeeld kan worden op de velden.
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Per seizoen is dit 36 weken x 45,5 uur = 1638 uur
Aangezien 1638 uur boven het aantal speelbare uren valt van 475 en 1500, wordt er met de
belastbare uren per veld verder gerekend in plaats van de gebruiksuren.
Een probleem wat zich voordoet bij voornamelijk buitensportaccommodaties, is dat er in
bepaalde delen van de gemeente een overschot is aan velden en in andere delen een tekort.
Dit komt doordat er in de delen waar er tekort is, geen plaats is om nieuwe velden aan te
leggen. Ed Degenkamp zegt hierover “Als je lid bent van een club, dan wil je gebruik maken
van de accommodaties waar de club ook zit. Als de gemeente dan tegen jou zou zeggen, ga
maar naar de andere kant van de stad toe, dan zeg jij ook van hoho, daar heeft mijn club geen
ruimte .... dus om dat zo maar te verplaatsen werkt niet.”
Daarnaast berekent gemeente Leeuwarden de tarieven voor een hockeyveld per veld per
team. De berekening hiervoor is als volgt:
Een hockeyteam traint twee keer in de week 1,5 tot 2 uur per keer, dus gemiddeld 3,5 uur per
week. Daarnaast spelen ze iedere week een wedstrijd van 1,5 uur wat 5 uur per week per
team is. Er wordt gerekend met 28 speelbare weken in verband met een 3 maandlange
winterstop (Winterstop Hockey, 2014), dat maakt:
5 uur * 28 weken = 140 uur per team per seizoen

Conclusie
Na de analyse van sportaccommodaties blijkt dat er verschil zit tussen binnen- en
buitensportaccommodaties. Beleidsmedewerkers noemen het vergelijken van deze twee ook
wel het vergelijken van appels met peren. Dit komt omdat de voorwaarden per gemeente
verschillen. Maar er valt wel degelijk iets te zeggen over het verschil tussen deze twee
accommodatiegroepen.
Buitensporten hebben vaak een eigen plek met een kantine die zorgt voor inkomsten en
velden met één functie. Binnensporten hebben geen eigen plek omdat zalen en hallen
multifunctioneel zijn. Hier hebben ze ook geen eigen kantine waardoor er veel inkomsten
misgelopen worden, terwijl binnensporten die zelf een kantine exploiteren sterker zijn.
Daarnaast is de bezettingsgraad bij binnensportaccommodaties hoger. Daarnaast kunnen
commerciële organisaties binnensportaccommodaties goedkoper exploiteren dan gemeenten
en is er een mogelijkheid voor het goedkoper bouwen van sporthallen.
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4. Kosten sportaccommodaties
Dit hoofdstuk bespreekt de kosten die sportaccommodaties met zich meebrengen.

4.1 Verschillende kosten sportaccommodaties
De kosten voor sportaccommodaties verschillen tussen binnen- en buitensportaccommodaties.
De kosten van sportaccommodaties zijn verdeeld over vier posten:
•
•
•
•

Onderhoudskosten
Kapitaallasten
Exploitatielasten
Personele lasten

4.1.1 Onderhoudskosten
Bij de binnensport is het klein dagelijks onderhoud met groot onderhoud eens in de zoveel tijd,
op basis van een meerjarenplan.
Bij de buitensport bestaan de onderhoudskosten uit drie delen, het veld, de accommodatie en
het omliggende terrein. Dit onderhoud is vaak opgenomen in een onderhoudsplan. Hierin zijn
afspraken gemaakt tussen de gemeente en de vereniging, wie wat doet. (Onderhoud, 2014)
4.1.2 Kapitaallasten
Kapitaallasten zijn de kosten die worden gemaakt voor het afschrijven en de rente van de
sportaccommodaties. De afschrijvingen voor buitensportvelden liggen vaak rond de 20 jaar en
de accommodaties van de binnensport worden doorgaans in 40 jaar afgeschreven.
(Kapitaallasten, 2014)
4.1.3 Exploitatielasten
Dit zijn de vaste kosten, de energiekosten, onderhoudskosten, administratieve kosten en
specifieke kosten als beveiligingskosten. Dit zijn de kosten die buitensportverenigingen vaak
voor eigen rekening krijgen.
4.1.4 Personele lasten
Dit zijn de lasten die gemaakt worden door de mensen die direct met de accommodatie van
doen hebben, zoals de beheerder. En de mensen die indirect bezig zijn met de accommodaties,
zoals de ambtenaren.

4.2 Verdeling kosten
De verdeling van de kosten tussen de verschillende kostenposten.
In het onderzoek “een veld voor de helft” zijn de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg
en Eindhoven grondig onderzocht, de verdeling tussen deze kosten in tabel 2 weergegeven, de
onderhoudskosten, exploitatie en personeelslasten. De kapitaallasten zijn in dit onderzoek niet
berekend, omdat de gemeenten in dit onderzoek geen kapitaallasten hebben opgenomen voor
het realiseren van de sportvoorzieningen. In dit onderzoek staat tevens een goede tabel wat
gemakkelijk in te vullen is voor verenigingen welke onderdelen wel en niet binnen de huursom
vallen. Deze matrix is terug te vinden in bijlage 5. (Een Veld voor de Helft: over Sociale
Tarieven en Subsidies, 2011)
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Buitensport
Binnensport

Onderhoud
37%
19%

Exploitatie
31%
45%

Personeel
32%
36%

Tabel 2, Verdeling kosten

De kosten van één binnensportaccommodatie zijn 4,5 keer hoger dan de kosten voor één
buitensportaccommodatie. Het valt op dat de kosten voor de buitensportaccommodaties een
stuk lager liggen dan de binnensportaccommodaties. Er zijn ongeveer drie keer zoveel
buitensportaccommodaties per gemeente dan binnensportaccommodaties. De totale inkomsten
van de buitensporttarieven zijn maar 55 procent van het totale inkomsten van tarieven uit de
sport. Dit betekent dat de tarieven die berekend worden voor een buitensportaccommodatie
een stuk minder opleveren dan de tarieven die worden berekent voor de binnensport. (Een
Veld voor de Helft: over Sociale Tarieven en Subsidies, 2011)

4.3 Kostendekkendheid
De kostendekkendheid is het percentage van de werkelijke kosten dat wordt betaald door de
gebruiker.
Huidige situatie
Uit de “Recessiepeiling Gemeenten 2013” blijkt dat de kostendekkendheid van
buitensportaccommodaties hoger is, dan die van binnensportaccommodaties. In onderstaand
figuur 2 is te zien dat 42 procent van de gemeenten de gebruiker van
buitensportaccommodaties maximaal 20 procent van de kosten doorberekend. 30 procent van
de gemeenten berekent 21 tot 40 procent van de werkelijke kosten door. Bij de
binnensportaccommodaties geldt voor 27 procent van de gemeenten dat de eindgebruiker
maar 20 procent betaald. Daarentegen ligt het percentage wat 21 tot 40 procent doorberekend
krijgt wel hoger, namelijk 36 procent. (Recessiepeiling Gemeenten 2013, 2013)

Figuur 2, Mate van kostendekkendheid van sportaccommodaties (in procenten van alle gemeenten)

4.4 Wet Markt en Overheid
Omdat overheden regelmatig concurreren met bedrijven is de Wet Markt en Overheid,
onderdeel van de Mededingingswet, in het leven geroepen. Hierin staan vier gedragsregels om
concurrentievervalsing te voorkomen.
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4.4.1 Gedragsregels Wet Markt en Overheid
Integrale kostendoorberekening
Overheden moeten ten minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun
tarieven doorberekenen. Dus als de gemeentelijke plantsoendienst ook particuliere tuinen
onderhoudt moeten de volledige particuliere kosten in rekening worden gebracht.
Bevoordelingverbod
Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van
concurrerende bedrijven. Dus de overheid mag geen gunstige financiering aanbieden.
Gegevensgebruik
Overheden mogen de gegevens die ze vanuit hun publieke taak verkrijgen niet gebruiken voor
economische activiteiten die niet dienen ter uitvoering van de publieke taak. Dit verbod geldt
niet als andere overheidsorganisaties of bedrijven ook over de gegevens kunnen beschikken.
Door deze regel mag de gemeente de basisregistratie niet gebruiken om een commerciële
mailing te sturen.
Functiescheiding
Als een overheid op een bepaald terrein een bestuurlijke (bijvoorbeeld toetsende) rol heeft
voor bepaalde economische activiteiten en ook zelf die economische activiteiten uitvoert,
mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij de uitoefening van de bestuurlijke
bevoegdheid en bij het verrichten van de economische activiteiten van de
overheidsorganisatie. Waardoor de persoon die een kapvergunning afgeeft, niet
kapwerkzaamheden kan aanbieden aan particulieren. (Wet Markt en Overheid voorbeelden,
2014) (Handreiking Wet Markt en Overheid, 2012)
Kort samengevat “moet de overheid de kostprijs in rekening brengen. Dit is vanaf 1 juli 2012
van kracht en voor iedereen verplicht. Dit had al berekend moeten zijn voor 1 juli 2014 maar
er is nog een informele overgangsperiode ingegaan van één jaar.” Aldus Marco Ahlers,
beleidsmedewerker Samenleving in Soest. Veel gemeenten hebben dit nog steeds niet
berekend omdat ze andere prioriteiten hadden, zeggen gemeenten die hierover ondervraagd
zijn.
4.4.2 Oplossingen Wet Markt en Overheid
De hoge tarieven kunnen op twee manieren verlaagd worden:
•
•

Verenigingen subsidiëren aan de achterkant. Dat een sportvereniging geld kan
terugvragen voor het gebruik van een sporthal bijvoorbeeld.
Sport een Dienst van Algemeen Economisch Belang, DAEB maken. Zo wordt deze dienst
uitgezonderd van de wet en dan hoeven de volledige kosten niet doorberekend te
worden. De gemeenteraad maakt hier een besluit over.

De gevolgen van deze wet zijn dat sportverenigingen verplicht zijn de kostprijs van de
accommodatie te betalen, wat zal leiden tot hogere contributies en er wordt aangegeven dat er
gevreesd wordt voor een negatief effect op de sportdeelname, volgens een artikel van het
Binnenlands Bestuur. (Bekkers, 2014)
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Als sport gedefinieerd wordt als een economische activiteit door de Wet Markt en Overheid
zullen de tarieven gelijk zijn aan de kostprijs van de accommodaties, dit is veel hoger dan de
huidige tarieven. De mogelijkheid bestaat omdat er sporten zijn die commercieel zijn. Om dit
tegen te gaan is er de Dienst van Algemeen Economisch Belang in het leven geroepen.
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De Europese Commissie definieert een DAEB “als economische activiteiten die het algemeen
belang dienen en die de markt, zonder overheidsoptreden, anders niet of niet onder dezelfde
voorwaarden rond objectieve kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of
algemene toegang, had verricht”.
Dit betekent dat als een gemeente een activiteit belangrijk vindt en het niet mogelijk is om het
betaalbaar te houden, in verband met de Wet Markt en Overheid, het kan beslissen er een
DAEB van te maken. De reden hiervoor met wel goed onderbouwd zijn. (Boonstra, 2014)

Conclusie
De kosten om te sporten zijn voor een volleyballer zijn veel hoger dan de kosten voor een
voetballer. Daarnaast is in drie kwart van de onderzochte gevallen opgevallen dat de
binnensportvelden per uur duurder zijn dan de buitensportvelden. Bij tarieven die nog per
seizoen berekend is dit zelfs 100 procent. In dit geval betekent het zelfs dat ze de velden
kunnen onderverhuren voor extra inkomsten. De kosten die binnensportaccommodaties met
zich meebrengen zijn wel 4,5 keer hoger dan die voor de buitensporten, waardoor de
kostendekkendheid van buitensportaccommodaties hoger ligt.
Voor 1 juli 2014 moesten alle gemeenten de kosten duidelijk op papier hebben en deze
doorberekenen aan de huurders volgens de Wet Markt en Overheid, om oneerlijke concurrentie
de das om te doen. Omdat de tarieven hierdoor ver gaan stijgen zal er aan de achterkant
gesubsidieerd moeten worden of zou er van sport een Dienst van Algemeen Economisch
Belang gemaakt kunnen worden. Met een DAEB komt naar voren dat sport van algemeen
belang is en zonder hulp van de overheid niet dezelfde waarden behoudt.
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5. Subsidies voor verenigingen
Financiële bijdragen voor verenigingen komen in twee vormen; fondsen en subsidies. Fondsen
zijn zowel landelijk als op lokaal niveau opererende stichtingen die particulier initiatieven
ondersteunen. Subsidies zijn gelden die afkomstig zijn van een overheidsinstantie. In dit
hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de subsidies die verstrekt worden aan
sportverenigingen.
In Nederland is er 1.240 miljoen euro netto aan subsidies voor sport verleend in 2012. 95
procent hiervan is afkomstig van de gemeenten en is goed voor 1.149 miljoen euro. 80
procent hiervan is bedoeld voor de sportaccommodaties. (Overheid; uitgaven sport, 2014)
Rond de 10 procent van de opbrengsten van sportclubs in Nederland is van overheidssubsidies,
bijdragen uit fondsen, donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties. (Sportclubs;
kosten, 2014)
In het onderzoek “een veld voor de helft” is te zien dat de subsidies tussen binnen- en
buitensporten erg verschillen, deze zorgen ervoor dat de uitgaven van een vereniging voor een
volleybalspeler 100 euro meer is dan die voor een voetbalspeler. Dit komt door de hoge
subsidies die verstrekt worden aan jeugdleden. Voetbal heeft in verhouding meer jeugdleden
en ontvangt dus meer subsidie over de gemiddelde speler (Een Veld voor de Helft: over
Sociale Tarieven en Subsidies, 2011)

5.1 Verschillende subsidies
Er zijn verschillende subsidies die van toepassing zijn op de sportbranche, in deze paragraaf
worden de meest voorkomende beschreven.
Subsidies zijn zowel een financiële bijdrage die niet terugbetaald hoeft te worden als leningen,
garanties of afwijkende behandelingen. Subsidies worden verleend op verschillende niveaus,
Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk (lokaal) niveau.
Er is sprake van directe en indirecte subsidies. Directe subsidie is subsidie die direct ten goede
komt aan de vereniging. Indirecte subsidie is subsidie door middel van sociale tariferingen. Op
lokaal niveau zijn er veel verschillende subsidies. De directe subsidies die het meest van
toepassing zijn voor sportverenigingen, zijn de accommodatiesubsidies, de
doelgroepensubsidies en de evenementensubsidies. Daarnaast hebben veel gemeenten een
aantal kernsporten/speerpuntsporten. De meest voorkomende indirecte subsidie is de sociale
tarifering. (Samen Scoren, 2013)
5.1.1 Accommodatie-, faciliterings-, investeringssubsidies
Deze subsidie wordt verstrekt voor de aanleg, aankoop, herstel en uitbreiding van
accommodaties.
5.1.2 Doelgroepensubsidies
Veel gemeenten moedigen bepaalde doelgroepen aan om meer te gaan sporten. Doelgroepen
als; mensen met een beperking, kwetsbare jeugd of ouderen. Deze doelgroepensubsidies
worden steeds minder verstrekt omdat veel gemeenten breedtesport belangrijk vinden en
daarom liever een subsidie verstrekken waar de gehele breedtesport wat aan heeft, aldus
Steven Veenendaal.
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Terwijl op er minder doelgroepensubsidie wordt verleend is er wel meer geld beschikbaar voor
kinderen met ouders met een laag inkomen, voornamelijk vanuit de overheid, wat zelfs
beschreven staat in het regeerakkoord “bruggen slaan”. (Bruggen slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 2012) Een voorbeeld van deze algemene doelgroepensubsidie is het Jeugdsportfonds.
(Jeugdsportfonds, 2014)
5.1.3 Evenementensubsidies
Voor het organiseren, uitvoeren of deelnemen van evenementen kunnen organisaties subsidies
ontvangen om de kosten te dekken. Deze subsidies worden vaak verstrekt aan
maatschappelijke activiteiten.
5.1.4 Sociale tarifering
Deze vorm van subsidie zorgt ervoor de dat huurder van een accommodatie direct een lager
tarief betaald dan dat de werkelijke kostprijs is. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
5.1.5 Kernsporten
Veel gemeenten werken met kernsporten. Dit zijn een aantal sporten die de gemeente uitkiest
waar extra middelen beschikbaar voor worden gesteld. Per tijdsbestek worden nieuwe sporten
geselecteerd, volgens Arthur Schrijver is dit in Utrecht om de 4 jaar.

5.2 Subsidie aanvragen
Subsidies moeten aan worden gevraagd volgens een bepaald proces, het algemene proces
wordt in deze paragraaf beschreven. Het is van belang voor verenigingen om op tijd subsidie
aan te vragen om zo geen subsidie mis te lopen, want het mislopen van subsidies in het
mislopen van inkomsten.
Tijdens subsidieaanvragen moeten verenigingen rekening houden dat gemeenten vaak een
subsidieplafond* instellen. Hierdoor kan het zijn dat de subsidieaanvragen te laat worden
ingediend, niet uitbetaald worden.
Het subsidieproces loopt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Er wordt een beleid vastgesteld door de gemeente.
Instanties kunnen een subsidie aanvragen.
Deze subsidie wordt beoordeeld door gemeente en aangenomen of afgewezen.
Als de aanvraag wordt aangenomen wordt, wordt deze uitbetaald
Vervolgens zal de desbetreffende activiteit plaats vinden, hier kan de gemeente toezicht
op houden ter controle.
6. Daarna volgt een evaluatie van de gesubsidieerde activiteit. De aanvrager moet
verantwoorden hoe de subsidie gebruikt is. Als de gemeente hiermee akkoord gaat,
wordt de subsidie vastgesteld. Dan mag de aanvrager het eerder ontvangen bedrag
houden. Wanneer de gemeente niet akkoord gaat, moet, een gedeelte van, het bedrag
terug worden betaald.

Bij veel gemeenten is het enkel mogelijk om digitaal subsidie aan te vragen. Hiervoor staat
altijd een termijn waarvoor de subsidie aangevraagd moet worden. Dit is voor iedere
gemeente anders.
Het verlenen van de subsidie iets anders is dan het vaststellen ervan. De subsidie wordt eerst
verleend en vervolgens pas vastgesteld. Als de subsidie volgens de gemeente niet goed is
gebruikt kan het zijn dat de aanvrager nog (een deel) moet terugbetalen. (Subsidieproces,
2014)
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5.3 Trend
Een algemene trend is dat er recessie gaande is in Nederland.
Overal is het recessie zo ook bij de gemeenten, dit is de reden dat er over het algemeen
minder subsidie wordt verstrekt, zo ook bij de sport. In 2013 is er door gemeenten
aangegeven dat de bezuinigingen op sport vooral gevolgen zullen gaan hebben op de tarieven
en subsidies zoals te zien is in figuur 3. (Recessiepeiling Gemeenten 2013, 2013)

Figuur 3, Bezuinigingen binnen het sportbeleid in de periode van 2010 tot 2014 door gemeenten (in
procenten)
Bron: Mulier Instituut/VSG (Gemeentepeiling Recessie 2013)

Volgens Stichting Waarborgfonds Sport moeten verenigingen nieuwe en creatieve oplossingen
vinden om subsidie aan te trekken. Zo moet een vereniging weten wat er in de samenleving en
bij de overheid speelt. Zo kan het helpen dat een vereniging zich inzet voor problemen in de
samenleving, zoals overgewicht of het helpen van bepaalde minder kansrijke doelgroepen. Dit
in samenwerkingsverbanden met commerciële en maatschappelijke organisaties, waar ieder
zijn specialisme benut, zal het aanvragen van subsidie een betere kans van slagen geven.
Stichting Waarborgfonds Sport zegt hierover:
Voor een sportvereniging is het van belang om daarin zelf initiatieven te nemen. Focus
je niet op alle subsidiemogelijkheden maar kies een maatschappelijk probleem dat bij
de club past en dat op lokaal niveau door meerdere partijen als zodanig wordt erkend.
Laat als club duidelijk zien waarvoor je staat en dat de rol van de vereniging voor de
samenleving verder gaat dan het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan de eigen
leden. (Subsidies en Fondsen, 2014)

Conclusie
Een subsidiebedrag van meer dan een miljard euro is voor 95% afkomstig van de lokale
overheid, de gemeente. Gemeenten richten hun subsidiegeld meer op sociale tariferingen en
minder op doelgroepensubsidie om de volledige breedte sport te ondersteunen. Wel wordt er
meer op doelgroepensubsidie verstrekt aan kansarme kinderen vanuit de nationale overheden
en samenleving, om iedereen te kunnen laten sporten.
Om subsidies aan te vragen moet er rekening worden gehouden met het subsidieplafond van
een gemeente en de deadlines. Gemeenten houden wel in de gaten waar het geld voor
gebruikt wordt, mocht dit in hun ogen niet volledig ten goede komen voor het doel, kan het
subsidiebedrag verlaagd worden. Omdat er overal op bespaard moet worden, zal dit ook op de
sport moeten gebeuren. De voornaamste posten die gekort worden zijn de subsidies en
tariferingen.
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6. Accommodatietarieven
In de Welzijnswet staat de volgende definitie van tarieven: “de geldelijke vergoeding welke
een bestuursorgaan vraagt voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties.” Deze
tarieven worden door de gemeenten bepaald. Dit hoofdstuk omvat de tariefstelsels en de
voorwaarden van de tarieven.

6.1 Tariefstelsels voor sportaccommodatieverhuur
Verschillende tariefstelsels voor het berekenen van de sportaccommodatietarieven.
De tarieven die berekend worden voor de gemeentelijke sportaccommodaties zijn vrijwel nooit
kostendekkend. Gemeenten mogen zelf de tarieven bepalen die ze aan gebruikers van
sportaccommodaties in rekening brengen. Daar zijn geen regels voor. Het gat wat valt tussen
inkomsten van de tarieven en de kosten die gemaakt worden, worden opgevuld door de
subsidies van de gemeenten. Voor verdere informatie over de subsidies, zie het vorige
hoofdstuk. Ed Degenkamp zegt hierover: “hetzelfde als dat je de kostprijs moet betalen voor
het concertgebouw, dan kom je daar nooit meer. De werkelijke kostprijs is heel veel hoger.”
In september 2003 is de “Handreiking gemeentelijke tarieven- en subsidiebeleid in de sport”
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verschenen, waarvan alle gemeenten een
exemplaar hebben ontvangen. Hierin staat hoe de tarieven en subsidies doelgerichter,
inzichtelijker en eerlijker kunnen maken. (Tariefsystemen sportaccommodaties, 2014)
In “Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties en de invloed van de bezuinigingen”
van de VNG zijn in hoofdlijnen vier tariefstelsels te onderscheiden:
•
•
•
•

Historische ontwikkelingen
Dekkingspercentage kostprijs
Gebruiksmogelijkheden en functionaliteit accommodaties
Regionale afstemming (Tijmons, 2012)

Voor verdere informatie over de verschillende tarieven en de voor- en nadelen van alle vier de
tariefstelsels, zie bijlage 6.
Veel tarieven worden bepaald op basis van historische ontwikkelingen. Deze tarieven zijn in
het verleden bepaald aan de hand van de kosten, hier is ieder jaar een indexering bovenop
gezet, vaak op basis van een prijsindexcijfer, volgens vijf van de zes geïnterviewde over dit
onderwerp. Deze tarieven zijn tegenwoordig nergens meer op gebaseerd en scheppen geen
goed beeld van de huidige kosten.

6.2 Voorwaarden tarieven
Deze paragraaf omvat de voorwaarden van het opstellen en verhogen van de tarieven voor de
gemeenten en de voorwaarden voor verenigingen voor het gebruik van sportaccommodaties.
6.2.1 Voorwaarden voor het vaststellen van nieuwe tarieven
Gemeenten hebben de bevoegdheid om het beleid rondom de tarieven van
sportaccommodaties vast te stellen. Hier kan een vereniging in juridische zin geen bezwaar
tegen maken, omdat er geen directe rechtsbescherming is. Als de gemeente nieuwe tarieven
toepast naar aanleiding van een eerder vastgesteld beleid, dan mag er wel bezwaar en beroep
aangetekend worden, wanneer tariefsverhoging niet overeenkomt met de gegeven aanleiding.
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Dit betekent dat er op de tarieven die worden berekend aan de hand van de kostprijs door de
Wet Markt en Overheid geen maximale stijging hoeft te zitten. Dus als de gemeente
Amsterdam bijvoorbeeld de tarieven met 100 procent gaat verhogen, mag dit zolang ze een
gegronde reden hebben.
6.2.2 Huurvoorwaarden voor sportaccommodaties
De vereniging Sport en Gemeenten, die zich inzet om gemeenten in de volle breedte te
ondersteunen op de beleidsvelden sport en bewegen, heeft een conceptversie van algemene
voorwaarden opgesteld voor de huur van zowel gemeentelijke binnen- als
buitensportaccommodaties, zie bijlage 7. (Vereniging Sport en Gemeenten, 2014) Vrijwel alle
gemeenten hebben gelijke voorwaarden voor het huren van de sportaccommodaties. De
voorwaarden omvatten de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden en incasso
Leveringsvoorwaarden
Garantie
Overmacht
Beëindiging van de overeenkomst
Klachten
Aansprakelijkheid
Verlenging en opzeggen (Algemene Voorwaarden)

Naast deze voorwaarden zijn er voor buitensporten ook nog voorwaarden dat ze zelf eventueel
onderhoud moeten verrichten. Dit verschilt per gemeente en het kan zijn dat de
buitensportvereniging niks hoeft te doen, tot vrijwel alle onderhoud aan de velden, de
accommodatie en het terrein. Daarnaast is het voor binnensportaccommodaties niet te doen
om het onderhoud door de verenigingen te laten uitvoeren, zoals eerder vernoemd. Door de
grote verschillen wordt dit niet verder besproken, omdat de kosten hiervan al in paragraaf 4.2
zijn vermeld. Door alle verschillende voorwaarden vinden alle geïnterviewde
gemeentemedewerkers het vergelijken van binnen- met buitensportaccommodaties, het
vergelijken van appels en peren. Ed Degenkamp zegt hierover:
Maar wat ik bedoel met appels en peren, op het moment dat je een volleybalclub bent en je
huurt een gemeentelijke sporthal dan ga je met je tas naar de sporthal, die sporthal is schoon,
die sporthal staat er, er zijn kleedkamers, er is een kantine, er is iemand die achter de bar
staat, die zorgt er voor dat alle koelkasten gevuld zijn. Kortom, jij als volleybalster,
basketbalster of als zaalsporter, komt in een spik en span klare accommodatie. Op het
moment dat jij een buitensporter bent en je hebt een eigen clubgebouw, dan zou je als
vereniging zelf dat clubgebouw moeten betalen, je moet het zelf schoonhouden, je moet het
zelf verven als het verf nodig heeft.

6.3 De verwachte situatie
De verwachting wat de tarieven gaan doen in de toekomst.
De verwachting is dat in de toekomst de huurtarieven zullen gaan stijgen. In figuur 4 is te zien
dat slechts 6 procent van de gemeenten verwachten dat de tarieven gelijk blijven of zullen
dalen. Ruim 80 procent gaat, met minstens de standaard indexering, verhogen. De gemeenten
die de huurtarieven met meer dan de indexering gaan verhogen zullen dit gemiddeld met 25
procent doen. (Recessiepeiling Gemeenten 2013, 2013)
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Figuur 4, Verwachte ontwikkeling huurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties
Bron: Mulier Instituut/VSG, (Recessiepeiling Gemeenten, 2013)

6.4 Stappenplan tarieven per uur berekenen
Deze paragraaf omvat een kort stappenplan om de huurtarieven van
buitensportaccommodaties per uur te berekenen. Zodat de huurtarieven van binnen- en
buitensportaccommodaties met elkaar te vergelijken zijn in uurtarieven.
Naar aanleiding van het vermoeden dat de buitensporten goedkoper uit zijn dan de
binnensporten, zijn twee gemeenten per provincie onderzocht. Altijd minstens één grote, met
rond de 100.000 inwoners en een middelgrote, tussen de 20.000 de 50.000 inwoners. De
gemeenten die geselecteerd zijn, zijn vernoemd in bijlage 1.
In bijlage 8 worden alle beschikbare cijfers weergegeven. In bijlage 9 zijn de tarieven
weergegeven die worden gebruikt in dit onderzoek.
Om de uurtarieven van de buitensportaccommodaties uit te rekenen wordt er het volgende
stappenplan gebruikt:
Natuurgras
1.
Seizoenstarief (€)
2.
475 uur
:
3.
Tarief per uur (€)

Kunstgras
1.
Seizoenstarief (€)
2.
1500 uur
:
3.
Tarief per uur (€)

Voorbeeld case Venlo
In Venlo zijn de prijzen per veld per uur
voor binnensportaccommodaties als volgt:
Volleybal/badminton
€
15, 00

En de tarieven van buitensportvelden per
seizoen zijn:
Voetbal

Basketbalveld

€

18,00

Natuurgrasveld

€ 3.229,66

Groot veld

€

36,00

Kunstgrasveld

€ 3.229,66

Tabel 3, Tarieven per binnensportveld per uur

Hockeyveld
Zand/Grasveld

€ 7.519,93

Kunstgrasveld

€ 8.381,10

Tabel 4, Tarieven per buitensportveld per
seizoen
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Dus voor Venlo geldt:
Natuurgras
1.
€ 3.229,66 per seizoen
2.
475 uur
:
3.
€6,80 per uur
Kunstgras
1.
€ 3.229,66 per seizoen
2.
1500 uur
:
3.
€2,15 per uur
Deze uurtarieven zijn aanzienlijk lager dan die van de binnensportaccommodaties. Naast deze
lage uurtarieven hebben buitensporten eigen kantines waar ze extra inkomsten mee kunnen
verkrijgen, de sportvelden nog kunnen onderverhuren aan externe partijen en de kantine
kunnen gebruiken voor derden-inkomsten volgens Joep van Iersel, gemeenteraadslid van
Goirle.
In bijlage 10 zijn de tarieven per sport per uur vermeld voor alle onderzochte gemeenten, die
berekend zijn aan de hand van het stappenplan. Bij de binnensportaccommodaties was dit al
bekend maar bij de buitensportaccommodaties is dit uitgerekend aan de hand van de
bezettingsgraden die in hoofdstuk 3.3.2 zijn vermeld. Zo zijn de seizoenstarieven gedeeld door
de aantal uur dat op een veld gespeeld kan worden per seizoen. Vervolgens is het gemiddelde
per binnen- en buitensportveld berekend waaruit bleek welke accommodatie goedkoper is.
Hieruit blijkt dat bij 72 procent van de onderzochte gemeenten de buitensporten goedkoper uit
zijn met accommodatiehuur dan de binnensporten. Dit zijn voor 100% de gemeenten die de
buitensportaccommodaties een tarief per seizoen/jaar berekenen. In de bijlage staat er een 1
onder de gemeenten die reeds tarieven per uur berekenen voor de buitensportaccommodaties.
Opvallend daarnaast is dat grotere gemeenten vaak goedkopere buitensporttarieven rekenen.
De gemeentes Geldermalsen en Soest zijn buiten deze berekening gelaten. Dit komt omdat
gemeente Geldermalsen geen gemeentelijke buitensportaccommodaties beheert en de
gemeente Soest een passe-partout bijdrage rekent. Dit betekent dat er een bedrag per lid
wordt gerekend en niet een bedrag per uur.

Conclusie
De tarieven liggen altijd onder de kostprijs en zijn vaak historisch ontwikkeld en door de loop
van tijd is het onduidelijk wat de basis voor het tarief is geweest of hoe het ooit tot stand is
gekomen en dus niet meer gebaseerd op huidige kosten. Voor het verhogen van de tarieven
zitten geen voorwaarden en daarom mogen de tarieven dus ver stijgen door de Wet Markt en
Overheid. Het verschil tussen de tarieven zit in de hoogte ervan en de voorwaarden,
buitensportaccommodaties moeten vaak zelf onderhoud plegen aan de accommodatie terwijl
dit bij binnensporten niet het geval is. De buitensport betaald vaak minder en zelfs in de
tarieven voor de binnensport, zit nog verschil. De verwachting is dat de tarieven gaan stijgen,
naast de stijging door de Wet Markt en Overheid.
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Conclusie onderzoek accommodaties
Algemene conclusie naar aanleiding van voorgaande hoofdstukken.
Het vergelijken “van appels en peren” zoals de beleidsmedewerkers het vergelijken van
binnen- en buitensportaccommodaties noemen, is niet volledig juist. Voorgaande hoofdstukken
geven aan dat bijna altijd buitensportaccommodaties goedkoper zijn dan
binnensportaccommodaties en altijd als deze per seizoen zijn berekend. Zo zijn ook de kosten
voor de sporter van buitensporten goedkoper dan binnensporten. Dit terwijl de buitensport een
eigen kantine heeft voor extra inkomsten naast het onderverhuren van de velden, ondanks dat
ze zelf eventueel wat onderhoud moeten verrichten aan de velden. Binnensportverenigingen
die wel kantines beheren zijn sterker dan die dit niet doen. Sportaccommodaties kunnen
goedkoper gebouwd en geëxploiteerd worden door middel van commerciële instanties.
De kosten zijn niet dekkend, al zijn de buitensportaccommodaties wel meer gedekt door de
bijdragen van gemeenten. Dit betekent dat de historisch gegroeide tarieven niet tegen de
kostprijs zijn berekend, maar dit gaat voor 1 juli 2014 wel gebeuren, dankzij de Wet Markt en
Overheid. Dit betekent ook dat de tarieven omhoog gaan mits er geen subsidie aan de
achterkant wordt verleend. Of sport moet een Dienst van Algemeen Economisch Belang
worden, dit beslist de gemeente omdat sport niet kan blijven bestaan met dezelfde waarden
als de tarieven omhoog gaan. De subsidie wordt voor het grootste deel verstrekt door de
gemeenten, die van plan zijn te minderen in het laag houden van de tarieven en het schenken
van subsidies. Dit betekent dat verenigingen de subsidieplafonds, deadlines en voorwaarden
beter in de gaten moet houden om het volledige benodigde subsidiebedrag te ontvangen.
Dus het vermoeden is bevestigd dat de buitensportenaccommodaties goedkoper zijn dan de
binnensportaccommodaties. Binnensporters kunnen dus niet voor dezelfde lage prijs sporten
als buitensporters. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, die in de gaten moeten worden
gehouden. Voorwaarden zoals hoeveel onderhoud een buitensportvereniging moet verrichten
aan de accommodatie. Verder gaan de niet-kostendekkende tarieven binnenkort sterk
verhogen als er geen actie wordt ondernomen. Niet-kostendekkende tarieven kunnen in stand
worden gehouden met de juiste subsidies of met het veranderen van sport naar een DAEB.
Binnensportverenigingen kunnen zelf extra inkomsten generen als ze de mogelijkheid krijgen
om kantines te beheren. De focus zal liggen op de lokale overheid omdat die over de tarieven,
subsidies en DAEB’s beslissen.
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7. Gemeenten
Er zijn 933 gemeenten in Nederland. (Aantal gemeenten in Nederland, 2015). In 50
gemeenten zit er geen volleybalvereniging. Gemeenten, ook wel lokale politiek genoemd,
voeren zowel een eigen als een landelijk beleid uit. Door decentralisatie worden de tariferingen
en sportsubsidieringen door de lokale politiek uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt de
samenstelling van de gemeenten beschreven, samen met de besluitvorming en de momenten
hiervan, de contactmogelijkheden met de gemeenten en welke organisaties en media van
invloed zijn op de besluitvorming.
Door interviews met Marco Hol, raadslid gemeente Geldermalsen en Joep van Iersel, raadslid
gemeente Goirle, is er beeld van de samenstelling en het beslissingsproces van de gemeenten
vastgesteld. De gehele interviews zijn terug te lezen in bijlage 12 en bijlage 13. Daarnaast is
er emailcontact geweest met Co van Leeuwen, de mediavoorlichter van de gemeente
Geldermalsen, voor de contactgeschiedenis hiervan, zie bijlage 20. Verder zijn de interviews
van de eerdergenoemde beleidsmedewerkers ook gebruikt voor dit hoofdstuk.

7.1 Bestuur van gemeenten
De functies die er zijn in gemeenten.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Er is naar voren gekomen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een
dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing, een
interessant contactpunt is om het over accommodatiekwesties te hebben. De VNG richt zich
met name op lokale bestuurders, hoofden en directeuren van afdelingen en de overige
gemeenteambtenaren vanaf inkomensschaal 10 en bereikt hier 94% van. (Wit, 2014) Deze
vereniging geeft tips aan het gemeentebestuur hoe ze dingen aan kunnen pakken, met
verschillende communicatiemiddelen als tweewekelijks magazine, social media, nieuwsbrieven,
databanken, handreikingen et cetera. De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en
is dan ook regelmatig gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement,
maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, 2014)
Gemeentebestuur
Het maken van keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. (Taken gemeente,
2014) Verder heeft iedereen zijn eigen taak, deze zijn als volgt voor de volgende personen,
vaak zijn de namen van het bestuur te vinden op de gemeentelijke website:
Burgemeester
- Voorzitter van de gemeenteraad, waar hij/zij voor een goed verloop van de vergadering
zorgt maar mag niet stemmen of onderwerpen inbrengen.
- Voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), die de gemeente
bestuurt. De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering
van het beleid. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college
bespreken.
- Verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente.
- Speelt een centrale rol bij het verlenen van Koninklijke onderscheidingen. (Taken
burgemeester, 2014)
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Wethouders
- De wethouder komt op voor de belangen van zijn/haar taakgebied. Ze hebben hierover
overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie en hebben gesprekken met
bewoners, bedrijven en organisaties.
- De wethouders maken de beslissingen in het College van B&W.
- De wethouders zijn afgevaardigden van de coalitie* van de gemeenteraad.
College van Burgemeester en Wethouders (College van B&W)
- Voeren besluiten van de gemeenteraad en het Rijk en de provincie.
- Zorgen voor de financiën in de gemeente.
Raadsleden
- Bepalen de hoofdlijnen van het bestuur en controleert het college van B&W. De raadsleden
zijn gekozen volksvertegenwoordigers waardoor ze goede contacten met de inwoners
moeten hebben.
- Maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag.
De
-

Griffie functionaris
Is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.
Adviseert met gevraagd en ongevraagd advies de gemeenteraad.
Heeft een volks vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende rol. (Taken griffier,
2014)

Commissies
Iedere gemeente heeft drie commissies, deze commissies wijken in verschillende gemeenten
af in de naam, maar hebben dezelfde functie. In de gemeente van het geïnterviewde
gemeenteraadslid Marco Hol, worden de drie commissies als volgt genoemd:
Samenleving
Bespreekt onderwerpen op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), cultuur, volksgezondheid, recreatie en toerisme.
(Commissie Samenleving, 2014)
Grondgebied
Deze commissie adviseert over zaken als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer,
volkshuisvesting, waterbeheer, monumentenbeleid, beheer openbare ruimte, bouwen en
milieu. (Commissie Grondgebied, 2014)
Coördinator
Bestuur en middelen
(Gemeenteraad,
Heeft bestuurlijke
wethouders &
aangelegenheden als financiën,
burgemeesInitiator
economische zaken, lokale
belastingen, integrale veiligheid,
ter)
Burgemeester,
Gebruiker
gemeentelijke dienstverlening,
(Inwoners)
gemeenteraad,
communicatie en regiozaken.
griffie)
(Commissie Bestuur en Middelen, 2014)

7.2 Beslissingsproces
De partijen die betrokken zijn in het Koper
gemeentelijke beslissingsproces.
(College van
B&W)

Decision
Making
Unit

Beïnvloeder
(VNG,
Gemeenteraad
, inwoners)

Figuur 5, Algemene Decision Making Unit gemeenten Nederland
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In figuur 5 is het beslissingsproces, wat in voorgaande paragraaf is beschreven, van de
gemeente samengevat. Hier zijn ook de inwoners van de gemeente in opgenomen omdat deze
als verenigingen de sportaccommodatie afnemen.

7.3 Momenten van besluitvorming
De momenten dat er besluiten worden genomen.
7.3.1 Jaarlijks begrotingsproces
Iedere gemeente heeft een begrotingsproces. Hierin worden de
begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening in
opgenomen. Dit is een doorlopend proces, zodat de gemeente
sturing kan geven en kan bepalen of de gestelde doelen zijn
gehaald. De documenten worden eerst opgesteld door het college
van B&W en wordt vervolgens door de gemeenteraad
vastgesteld. (Begrotingsproces, 2014)
Iedere vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen*
gehouden. In de aanloop naar deze verkiezingen stellen partijen
hun doelen op, in samenspraak met burgers en organisaties. De
afgelopen verkiezingen waren in 2014. De gekozen
gemeenteraad stelt een coalitieakkoord op, aan de hand van de
eerder gestelde doelen, op het moment dat de coalitie gevormd
wordt. Dit akkoord wordt door de coalitie vertaald in een
collegeprogramma*. (Coalitieakkoord en Collegeprogramma,
2014) In het collegeprogramma staan de voornemens en
afsrpaken die in de vier jaar na de verkiezingen aangehouden
worden.

Perspectief
-nota
mei/juni

Begroting
vóór 15
november

Bestuursrapportage
1

Bestuursrapportage
2
Jaarrekening
vóór 15
juli

Ieder jaar stelt het college van B&W een perspectiefnota* op,
waar de concrete uitwerking van het collegeprogramma in staat,
Figuur 6, Begrotingscyclus
met ontwikkelingen en de verwachtte uitgaven. (Definitie
Perspectiefnota, 2014) Vóór 15 november moet de begroting*
vastgesteld worden door de gemeenteraad, die gebaseerd is op de perspectiefnota. Vervolgens
volgen er tussenrapportages, wordt ook wel bestuur rapportages* genoemd, gemaakt die de
ontwikkelingen ten opzichte van de begroting aan geven. Na afloop van het jaar wordt een
jaarrekening* opgesteld, deze geeft weer in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en hoeveel
het gekost heeft. In figuur 6 is de jaarlijkse cyclus visueel weergegeven en de grijze tekst zijn
de stappen die niet verplicht zijn volgens de Gemeentewet.
7.3.2 Maandelijkse raadsvergaderingen
Uit het interview met Marco Hol blijkt dat tijdens gemeenteraadsvergaderingen er besluiten
worden genomen over onderwerpen als de tarieven van de sportaccommodaties. Tijdens deze
vergaderingen kunnen zowel de raadsleden, als de griffie en de inwoners van de gemeente
hier vragen over stellen.
Iedere maand zijn er vier vergaderingen:
• In de eerste week komen de commissie Samenleving en Grondgebied bij elkaar.
• Tijdens de tweede vergadering zal de commissie van Bestuur en Middelen en het
Presidium* gehouden worden.
• In de derde week is er een beeldvormende bijeenkomst, hier komt een federatie om
informatie te verschaffen aan de commissies. Dit kan de Nevobo zijn.
• De vierde en laatste vergadering van de maand is de raadsvergadering en worden
besluiten gemaakt.
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Als in de eerste twee weken de neuzen allemaal al dezelfde kant op staan dan wordt het in de
weken daarna niet meer besproken, aldus Marco Hol. Verder geven zowel Joep van Iersel als
Marco Hol aan dat er rond april en mei meer tijd is om onderwerpen te besrpeken, mede
omdat dit ruim voor de begrotingsvergadering is van november.
Belangrijke momenten om iets te bespreken zijn:
•
•

Als de wet- en regelgeving verandert
Als er iets in de pers staat dat niet deugt

7.4 Contactmogelijkheden met de gemeente
Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met medewerkers van de gemeente. In
deze paragraaf wordt er beschreven op wat voor manieren er contact kan worden gemaakt
met de gemeente.
7.4.1 Algemene website
Veel informatie van en over de gemeenten staat vaak al op de website. Hier kunnen eformulieren voor verschillende doeleinden gedownload worden, afspraken gemaakt worden
met ambtenaren en wethouders, verschillende belangrijke documenten kunnen worden
aangevraagd en informatie als openingstijden, producten, nieuws en uitleg over de
gemeenteraad staan online. Net als de beleidsvoering, nieuws uit de gemeente, tips en links
naar handige sites. Voor sport betekent dit dat dat er aanvraagformulieren voor subsidies
staan, de tarieven van de sportaccommodaties en formulieren om als kind met ouders in de
bijstand gratis te kunnen sporten. Dit blijkt uit de gemeentelijke cases.
7.4.2 Persoonlijk contact
Naast de beschikbare informatie op de website zijn er ook andere contactmogelijkheden. De
gemeenten zijn veelal beschikbaar via telefoon, mail en bezoek aan het gemeentehuis. Hier
neemt vaak de griffie of een ambtenaar het over. Als de griffie ziet dat iets niet klopt kan
hij/zij dit op het Presidium zetten. Er kan ook een bericht gestuurd worden naar de griffie
zodat die het verzoek door kan zetten naar afzonderlijke raadsleden, volgens Co van Leeuwen,
de mediavoorlichter van Gemeente Geldermalsen. Dus als de tarieven van de gemeentelijke
sportaccommodaties opgevraagd worden, komt dit terecht bij de griffie of een wethouder, dan
wordt dit een agendapunt. Maar ook als de mediavoorlichter of raadslid een interessant artikel
leest, zal hij/zij dit doorgeven aan de raad.
Verder kan er ook aan een raadslid informatie gevraagd worden, die de vraag neer kan leggen
bij het College van B&W. Een organisatie kan ook een vraag stellen aan het College van B&W
en wanneer een feit in de vraag opvallend is, wordt dit besproken in de vergaderingen.
Hetzelfde geldt voor de griffie blijkt uit het interview met Marco Hol.
Daarnaast is er nog een andere zijdeur, lobbyen. Lobbyen is druk uitoefenen op politieke
besluitvorming. Hier is veel onderzoek naar gedaan maar het programma RamBam geeft weer
dat lobbyen echt werkt. (Lobbyen, 2013) Dit betekent dat iemand die bekent is met mensen
die binnen de gemeente werken meer gedaan krijgen dan mensen die geen contacten hebben.
Dit komt omdat persoonlijk contact tussen mensen het begrip tussen elkaar versterkt.
Milieudefensie heeft een handleiding geschreven voor lobbyen met gemeenten tijdens
verkiezingstijd. (Milieu Defensie, 2013)
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7.4.3 Spreekrecht
Iedere burger heeft ook spreekrecht. In iedere gemeente zijn bepaalde dagen dat een
burger/organisatie zijn stem kan laten horen. Verder kan een beeldvormende organisatie ook
deelnemen aan een vergadering, maar dit is puur informatief richting de gemeente. Tijdens de
dagen dat een burger iets van zich laat horen, kan deze vragen stellen over de tarieven en als
dit onderzocht wordt, kan de gemeente de Nevobo inschakelen met de vraag hoe de bond hier
tegen aan kijkt. (Spreekrecht, 2014)
7.4.4 Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
De gemeente is verplicht alle beschikbare informatie, indien anders bepaald, te verstrekken
volgens de Wet openbaarheid van bestuur. Deze regelt dat inwoners van Nederland inzage
hebben in het overheidshandelen en dat mensen kunnen deelnemen aan de democratie en
overheidsbesluitvorming. In bijlage 11 wordt Wob verder uitgelegd. Wanneer er iets
interessants wordt opgevraagd komt dit ook in de vergaderingen terug.
“Op het moment dat iets een agendapunt wordt, zal de oppositie* altijd reageren.” Aldus
Marco Hol. Verder zal een onderwerp, wat in het coalitieakkoord ook vermeld staat, meer
aandacht krijgen als dit aan de gemeente wordt voorgelegd volgens de geïnterviewde
beleidsmedewerkers. Omdat de onderwerpen in het coalitieakkoord de speerpunten van de
gemeente zijn. Dus als een gemeente in zijn coalitieakkoord heeft staan dat ze sport
laagdrempelig willen houden en iemand kaart hoge binnensporttarieven aan, zal dit zeker mee
worden genomen in de vergadering.

7.5 Invloed op gemeente
Iedereen die invloed kan uitoefenen bij de besluitvorming van de gemeente.
7.5.1 Invloed binnen de gemeente
Binnen de gemeente geven de beleidsmedewerkers vaak aan als er iets besproken moet
worden door de raadsleden. En omgekeerd vragen raadsleden advies aan de
beleidsmedewerkers op het moment dat er iets uit moet worden gezocht. De
beleidsmedewerkers “duiken in de sport”, aldus Ed Degenkamp, beleidsadviseur Sport
Amsterdam. Ze praten met bonden maar krijgen ook vragen vanuit de sport zelf bij gebrek
aan plek of attributen.
7.5.2 Invloed van externe instanties
In het interview met Marco Hol kwam naar voren dat tijdens de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen er veel gelobbyd wordt. Veel organisaties willen dat hun
aandachtspunten op de programma’s van partijen komen. Daarnaast hebben partijen
inloopavonden voor burgers, die problemen aan kunnen kaarten. Wanneer de partij in de
coalitie zit, zullen de speerpunten van de partij in het coalitieakkoord opgenomen worden.
Wanneer dit het geval is en er is een probleem bij een organisatie, wat als aandachtspunt is
aangegeven in het coalitieakkoord, zal hier sneller iets mee gedaan worden. Het
coalitieakkoord is vrijwel altijd beschikbaar via de website van de gemeente.
Volgens de geïnterviewde gemeenteraadsleden, hebben gemeenten in de maanden
april/mei/juni de meeste tijd om over onderwerpen te vergaderen omdat dit ruim voor en na
de begrotingsvergadering is, die jaarlijks begin of halverwege November plaatsvindt. In dit
plan wordt het financiële plan voor het aankomende jaar gepresenteerd, dus ook de tarieven
van het jaar erop.
Verder is het eenvoudig maar effectief om de portefeuillehouder van het desbetreffende
onderwerp te benaderen omdat deze het meest betrokken is en hier mee wil helpen.
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7.5.3 Media invloed
De raadsleden halen hun onderwerpen voor de vergaderingen voornamelijk uit lokale media
omdat deze dieper ingaan op de gebeurtenissen in de gemeente. Voor de gemeente
Geldermalsen zijn dit, volgens Marco Hol: Nieuwsblad Geldermalsen, de Gelderlander en het
Kontakt, editie Leerdam. Daarnaast heeft de gemeente ook persvoorlichter(s), die de
raadsleden voorlicht over interessante agendapunten.
Een niet-lokaal medium is RTL, volgens Marco Hol vraagt RTL aan het einde van het jaar naar
alle cijfers van alle 393 gemeenten en bespreken opvallende gebeurtenissen.
Uit het interview met Marco Hol bleek dat verder een programma als Pauw en Witteman een
onderwerp, van een organisatie die iets wil beginnen tegen de gemeente, vooral zal opblazen.
En zodra er iets anders groots aan de hand is, zal het weer snel vergeten worden. Het is wel
interessant om via een groot mediakanaal kracht bij te zetten, als een onderwerp lokaal al
onder de aandacht is.

Conclusie
Binnen de gemeente bepalen de raadsleden en de griffie de hoofdlijnen van de vergaderingen
die de burgemeester en wethouders voeren in het College van B&W. De onderwerpen die de
raadsleden en griffie aandragen komen uit de samenleving, de media en van interne
medewerkers. De wethouders hebben allemaal een eigen taakgebied waar ze het meest
betrokken mee zijn, deze wethouders zijn vaak gebundeld in commissies, sport valt onder
samenleving. De raadsleden en griffie controleren het College hier ook op. Tijdens de
vergaderingen worden er knopen doorgehakt. Verder geeft de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten nog een aantal handvaten voor uiteenlopende onderwerpen.
Het is verstandig om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in contact te komen met
verschillende politieke partijen om zo het onderwerp sport op de partij agenda te krijgen.
Zodra deze partij bij de meerderheid gaat horen, is de kans zeer groot dat dit onderwerp ook
in het coalitieakkoord komt voor de komende raadsperiode, van vier jaar. Daarnaast is
interessant om vlak voor de perspectiefnota, in april, mei en juni, een probleem in de sport
aan te kaarten bij de gemeente omdat er dan meer tijd is om het te bespreken. Zo is het ook
nog eens op tijd voor de begrotingsvergadering in november. Naast dit moment is het ook
verstandig om de gemeente aan zijn jas te trekken op het moment dat er iets in de wet- en
regelgeving verandert als dit van toepassing is op sport.
De meest effectieve manier van het contact opnemen met de gemeente is persoonlijk contact.
Zo kan er iets aangekaart worden wat niet klopt, dit zal dan in de raadsvergaderingen
besproken worden. Lobbyen blijkt daar nog het meest effectief in te zijn omdat hier contact
wordt gemaakt met bekenden binnen de gemeente, die meer betrokkenheid tonen. Ook wordt
lokale media veel gebruikt om onderwerpen op te stellen voor deze vergaderingen.
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Bijlage 10 - Tarieven per sportveld
Groningen

Leeuwarden

Hoogeveen Zwolle

Gymzaal
Volleybal/badminton
Basketbalveld
Groot veld*
Gem. per binnenveld

€
€
€
€

24,04
30,84
54,95
36,61

€ 15,35
€ 46,05
€ 30,70

€ 6,80
€ 22,05
€ 33,50
€ 20,78

Voetbal
Natuurgrasveld
Kunstgrasveld

€ 28,30
€ 0,00

€ 18,15
€ 29,15

€ 25,17
€ 0,00
€ 26,74
1

€ 2,23
€ 2,23
€ 12,94
1

Eemsmond

Achtkarspelen

Hockeyveld
Zand/Grasveld
Kunstgrasveld
Gem. per buitenveld

Gymzaal
Volleybal/badminton
Basketbalveld
Groot veld*
Gem. per binnenveld
Voetbal
Natuurgrasveld
Kunstgrasveld
Hockeyveld
Zand/Grasveld
Kunstgrasveld
Gem. per buitenveld

€ 8,68

Almere

Zoetermeer

Den Haag

15,00
18,00
36,00
23,00

€ 19,15

€ 9,56

€ 12,60

€ 19,67

€ 57,50
€ 38,33

€ 28,67
€ 19,12

€ 50,10
€ 31,35

€ 59,00
€ 39,34

€ 8,53
€ 13,65
€ 22,19
€ 14,79

€ 8,89
€ 5,92

€ 13,93
€ 0,00

€ 9,67
€ 6,37

€ 4,81
€ 11,78

€ 7,56
€ 4,79

€ 6,09
€ 3,86

€ 15,66
€ 0,00

€ 11,17
€ 0,00

€ 29,80
€ 0,00
€ 32,98
1

€ 17,78
€ 9,61
€ 10,55

€ 13,93
€ 0,00
€ 13,93

€ 14,05
€ 13,92
€ 11,00

€ 0,00
€ 7,13
€ 7,91

€ 15,13
€ 0,00
€ 9,16

€ 6,09
€ 3,86
€ 4,97

€ 15,66
€ 15,66
€ 15,66
1

€ 11,17
€ 3,54
€ 8,62

Noordoost
polder

12,10
19,14
34,49
21,91

€ 8,75
€ 11,96
€ 26,20
€ 15,64

€ 9,60

€ 7,60

€ 26,00
€ 17,34

€
€
€
€

€ 35,20
€ 22,40

€ 19,50
€ 19,50

€ 0,00
€ 39,27

€ 4,47
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 19,50
1

€ 0,00
€ 0,00
€ 39,27
1

€ 6,85
€ 0,00
€ 5,66

Geldermalsen

€
€
€
€

Amsterdam

€ 36,15
€ 0,00

Borne

17,50
27,00
54,00
32,83

Amersfoort

€ 17,50
€ 35,00
€ 26,25

€
€
€
€

Harderwijk

17,01
31,59
63,18
37,26

Tynaarlo

€
€
€
€

Lelystad

Ermelo

Soest

Amstelveen

Gorinchem

Vlissingen

€ 27,50

€ 7,50

€ 12,50

€ 20,00

€ 7,50

€ 22,85
€ 15,23

€ 9,17

€ 22,58
€ 15,04

€ 33,34
€ 22,92

€ 60,00
€ 40,00

€ 5,40
€ 3,42

€ 3,59
€ 2,27

€ 0,00
€ 0,00

€ 19,50
€ 0,00

€ 6,59
€ 11,74

€ 0,00
€ 0,00
€ 4,41

€ 3,59
€ 2,27
€ 2,93

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 19,50
1

€ 0,00
€ 11,74
€ 10,02

Groot veld = vel waar zaalhockey, -voetbal, -korfbal en -handbal op wordt gespeeld
1 = gemeenten waar de tarieven van buitensport per uur worden berekend
Buitensportaccommodaties zijn goedkoper dan binnensportaccommodaties
Binnensportaccommodaties zjin goedkoper dan buitensportaccommodaties

€ 0,00

€ 0,00
PassePartout
bijdrage per
lid is
€55,80

Middelburg

Bergen
op Zoom
16,35
23,85
42,00
27,40

€ 11,35

€ 15,36
€ 15,36

€ 3,02
€ 0,00

€ 6,80
€ 2,15

€ 0,00
€ 15,36
€ 15,36
1

€ 3,02
€ 0,00
€ 3,02

€ 15,83
€ 5,59
€ 7,59

Oisterwijk

€
€
€
€

Venlo

€ 34,05
€ 22,70

Landgraaf

€ 16,35
€ 11,93

€
€
€
€

17,00
22,65
37,85
25,83

€ 20,80
€ 37,50
€ 29,15

€ 23,65
€ 47,50

€ 17,75
€ 0,00

€ 31,65
€ 52,75

€ 5,26
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 35,58
1
Hoofdgebruiker
van velden
krijgen 75%
van de
opbrengsten
van verhuur
terug

€ 17,75
€ 17,75
€ 17,75
1

€ 0,00
€ 52,75
€ 45,72
1

€ 5,26
€ 1,67
€ 4,06
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