
 

Woerden,  10 november 2017 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Woerden 

Postbus 45,    

3440 AA    Woerden 

 

Betreft: Raadsinformatiebrief 17R.00792 Bespreekstuk Sporttarievenherijking en infillkeuze 

 

 

Geacht College, 

 

Met aandacht heeft het Sportoverleg Woerden de discussie over de voorgenomen herijking 

van de sporttarieven voor de buitensportverenigingen en over de keuze voor infillmateriaal 

van de kunstgrasvelden gevolgd en besproken. Ook de evaluatienotitie harmonisatie 

buitensport hebben wij in onze beraadslagingen betrokken.   

Wij waarderen het zeer dat de gemeente over deze onderwerpen open communiceert met 

de desbetreffende buitensportverenigingen en ons als adviesorgaan op het gebied van sport 

en bewegen informeert. 

Graag brengen wij u op de hoogte van de uitkomst van ons beraad over uw Raadsinformatie-

brief. 

 

Algemeen 

Vanaf 2013 heeft de sportsector in Woerden constructief meegewerkt aan de door de 

gemeente doorgevoerde bezuinigingen. De tarieven voor de buitensport werden 

geharmoniseerd en de totale bijdrage werd verdubbeld. Van het onderhoud is een deel door 

de verenigingen zelf in uitvoering genomen. Voor de 12 betrokken buitensportverenigingen 

betekende dit een forse verhoging van kosten, die met grote moeite kon worden 

opgebracht. Uit de evaluatie van de harmonisatie blijkt nu dat er in die financiële situatie 

anno 2017 geen verbetering is opgetreden: Een groot aantal verenigingen geeft aan dat ze 
de nieuwe tarieven maar net kan betalen en dat er geen rek meer zit in hun financiële 

positie .  
Dit signaal is dermate zwaarwegend dat het leidend is voor onze advisering.  

 



Bespreekpunten uit de Raadsinformatiebrief 

De bespreekpunten volgend geven wij u het volgende mee: 

 

Ad 1. Harmonisatiemodel al dan niet ter discussie  

De uitgangspunten van het harmonisatiemodel buitensport staan voor de betrokken 

sportverenigingen niet ter discussie.  

Het beginsel gelijke monnikken, gelijke kappen  gaat evenwel niet op voor de 

atletiekaccommodatie van AV Clytoneus. Deze accommodatie is qua omvang en ondergrond 

met bijbehorende voorzieningen zo sterk afwijkend van de overige buitensportvelden dat 

het Sportoverleg voorstelt hiervoor in goed overleg met AV Clytoneus een afzonderlijke 

maatwerkconstructie te realiseren, waarbij ook deze vereniging niet wordt geconfronteerd 

met kostenverhogingen. 

 

Ad 2. Tarieven gelijk houden of niet  

Een verhoging van de tarieven als gevolg van de actualisatie van het beheermodel kan door 

de clubs niet worden opgebracht. De sportverenigingen hebben bovendien behoefte aan 

duidelijkheid op langere termijn over de tarieven die zij moeten betalen. Het Sportoverleg 

adviseert de tarieven voor een langere termijn op het huidige niveau te continueren. Het in 

de Raadsinformatiebrief genoemde dekkingspercentage van 22 % lijkt hierbij aanvaardbaar, 

zij het dat voorkomen dient te worden dat de onderlinge verhoudingen zodanig veranderen 

dat er grote verschillen in betaling voor clubs ontstaan ten opzichte van de huidige situatie.  

In de vorige alinea is al gewezen op de specifieke positie van AV Clytoneus. 

 

Ad 3. Infillmateriaal van kunstgrasvelden  

Tijdens de vergadering van de Commissie Middelen van 11 april 2017 heeft het Sportoverleg 

reeds geadviseerd te kiezen voor infillmateriaal bij de kunstgrasvelden dat a. zo veilig 

mogelijk is; b. de kosten beperkt houdt; c. milieuvriendelijk/recyclebaar is.                             

De veiligheid van de sporters is optimaal gegarandeerd indien het materiaal voldoet aan de 

REACH-norm. De vervanging zou gespreid kunnen plaatsvinden om de gevolgen voor de 

gemeentebegroting te beperken. 

 

Gevolg voor de gemeentebegroting 

Wij realiseren ons dat de handhaving van de tarieven voor de buitensportverenigingen 

consequenties heeft voor de gemeentebegroting. Met de wetenschap dat er op het 

onderdeel sport en bewegen van de begroting in de afgelopen jaren reeds aanzienlijk is 

bezuinigd en de ruimte voor de financiering van nieuwe initiatieven daarmee geheel is 

verdwenen, adviseren wij u de extra benodigde financiële middelen elders in de gemeente-

begroting te zoeken en niet opnieuw het onderdeel sport en bewegen te belasten. Het zou 

nogal wrang overkomen om binnen het huidige sport- en beweegbeleid andere onderdelen 

extra te belasten als gevolg van de kostenverhoging voor de buitensport. 

 

 

 



Evaluatie Harmonisatie Buitensport 

Over de evaluatienotitie harmonisatie buitensport merken wij nog het volgende op.  

- Vergoeding voor gebruik door derden 

Voor het gebruik van de velden door derden ontvangen de clubs geen vergoeding. 

Nagegaan zou kunnen worden of er niet een constructie te bedenken is waarbij de 

door de gemeente ontvangen vergoeding voor het gebruik aan de desbetreffende 

club ten goede kan komen. De clubs kunnen wel aan derden een vergoeding in 

rekening brengen voor de huur van de voorzieningen als bijvoorbeeld kantine en 

kleedkamers, die in eigendom zijn van de club.  

- Klein beheer en onderhoud 

Ten aanzien van het klein beheer en onderhoud wordt opgemerkt dat er sprake is 

van verschillen in de uitvoering daarvan. Dit roept de vraag op of de gemeente aan 

de clubs die moeite hebben met de uitvoering van het klein onderhoud 

ondersteuning kan verlenen. Verschillen in uitvoering kunnen worden weggenomen 

door goede adviezen en voorlichting aan de clubs te geven en op de kosten ervan kan 

worden bespaard bijvoorbeeld door het kleine onderhoud gezamenlijk uit te 

besteden aan een professionele organisatie of aan Ferm Werk. De gemeente zou 

daarbij kunnen interveniëren. 

- Verlichting van velden 

Onder het klein onderhoud valt ook de verlichting van velden. Deze onderhoudspost 

is complex omdat verenigingen voor een deel van het onderhoud een hoogwerker  

moeten inzetten en hiervoor een beroep moeten doen op de gemeente. Het zou veel 

praktischer zijn als het onderhoud volledig bij de gemeente wordt belegd. De 

gemeente kan dan zelf zicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften bij 

bepaalde reparaties.  

Overigens  kan wellicht ook op de kosten van (vervanging van) verlichting bespaard 

worden door gebruik te maken van energiezuinige led-verlichting.  

 

Het Sportoverleg vindt het goed functioneren van de buitensportverenigingen van groot 

belang voor de gehele Woerdense samenleving. Deze 12 clubs bieden een diverse, actieve, 

gezonde vrijetijdsbesteding aan duizenden leden en vervullen daarmee een waardevolle 

maatschappelijke functie. Honderden vrijwilligers zetten zich belangeloos in om dat mogelijk 

te maken. De Woerdense buitensportverenigingen verdienen de steun van de gemeente.    

 

Tijdens de vergadering van de Commissie Middelen op 14 november zullen twee van onze 

leden, Klaas van Donkersgoed en Eric van den Hoeven, aanwezig zijn om onze adviezen 

mondeling toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.   

 

Met vriendelijke groeten, 

Theo Straub 

voorzitter 


