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Onze fractie heeft technische informatieve vragen over het raadsvoorstel met bijlagen over de
huur van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Vraag:

1. In hoeverre is er informatie/communicatie geweest naar de sportverenigingen over de
onderzoeksresultaten;
Na het collegebesluit is de brief (zaaknummer 2022092673992) verstuurd aan de
huurders van gemeentelijke sportaccommodaties.

2. In hoeverre zijn de huidige contributiebedragen van de sportverenigingen ook in de
benchmark meegenomen?
De tarieven van de contributie van de sportverenigingen zijn meegenomen in het
onderzoek. Er is inzicht verkregen in de financiële positie van de verenigingen over
de periode 2018-2019 tot en met 2020-2021. Daaronder viel ook de contributie. Er
heeft geen benchmark plaatsgevonden ten aanzien van de contributiebedragen van
de verenigingen in de Noordoostpolder onderling en/of met omliggende gemeenten.

3. In hoeverre is er onderzoek gedaan naar (verdere) differentiatie in de huurverhogingen
van binnen- en buitensportaccommodaties?
Op dit moment is er geen onderzoek uitgevoerd naar (verdere) differentiatie in de
huurtarieven. Het voorliggend besluit is dat er in 2024 € 33.000, in 2025 € 66.000 en
in 2026 € 110.000 aan extra inkomsten zijn. Hoe deze huurverhoging precies
verdeeld wordt moet nog verder uitgewerkt worden en volgt na besluitvorming.

4. Hoe is de genoemde maximale kostendekkendheid van 78,45 % tot stand gekomen en
waar is dit precies op gebaseerd?
De gemeente is verplicht om bewegingsonderwijs voor een x aantal uur om niet te
faciliteren. Daardoor komt het maximale percentage niet uit op 100%, maar op
78,45%.

5. Kunt u een overzicht verstrekken van de bezettingsgraden van de sportaccommodaties?
Ja, van de binnensportaccommodaties is dit beschikbaar. Dit overzicht volgt later
deze week in een aparte mail.

Een overzicht van de bezettingsgraden van de buitensportaccommodaties is niet
beschikbaar. De sportverenigingen huren de accommodatie voor een jaar voor een
bepaald bedrag. Een gegeven is wel dat over het algemeen de
buitensportaccommodaties in de dorpen overdag vrijwel niet gebruikt worden. In
Emmeloord worden een aantal buitensportaccommodaties gebruikt voor het
Voortgezet Onderwijs. Verder besloot het College onlangs om onderverhuur voor de
buitensport toe te staan. De voorwaarden hiervoor worden nog uitgewerkt. Dit is
een manier om de eigen middelen van de vereniging te verhogen.

6. Wat is de verwachting van het verhogen van de huur in de doorrekening van het
contributiebedrag en het effect daarvan in het aantal leden?
Dit besluit betekent in 2024 extra inkomsten van € 33.000 en in 2025 € 66.000 en in
2026 € 110.000. In percentages betekent dit dat de huurtarieven met gemiddeld
5,95%, 11,90% en 19,84% verhoogd worden. In het onderzoeksrapport is berekend



wat dit betekent als de huurverhoging volledig doorgezet wordt naar de leden door
contributieverhoging. Dit betekent gemiddeld een contributieverhoging van € 5,31 in
2024, € 10,61 in 2025 en € 16,69 in 2026 per lid per jaar. Dit is een kleine € 0,45 per
maand per lid in 2024, € 0,90 per maand per lid voor 2025 en € 1,40 per maand per
lid in 2026 en verder.

Het effect van huurverhoging kan zijn dat leden zich afmelden, omdat zij de sport te
duur vinden. Dit kan impact hebben op het ledenaantal van de sportvereniging. De
stijging blijft relatief klein en voor groepen die de tarieven niet goed kunnen betalen
kunnen gebruik maken van het Meedoenpakket als zij voldoen aan de voorwaarden.

7. In hoeverre is er een alternatief besproken waarin per accommodatie- en locatiesoort, per
doelgroep, huidige absolute contributietarieven (ook aan benchmark gerelateerd) als
variabelen zijn meegenomen om de huurverhoging te berekenen?
Dit is uitwerking van het besluit. Een aantekening hierbij is dat de contributie niet
alleen afhangt van de hoogte van de huurtarieven, maar ook andere variabelen (o.a.
trainerskosten, inkomsten vanuit sponsoren) spelen mee.

8. U gaat de huur per 2024 verhogen, terwijl er door accommodaties mogelijk minder service
geleverd wordt. Welke criteria hanteert u hierbij en wat is uw beeld hiervan?
De huurtarieven betalen verenigingen voor het gebruik en onderhoud van de
sportaccommodaties. Extra services zoals een kantine vallen hierbuiten.
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