
  
 
Amendement verlenging termijn bij harmonisering tarieven 
(focus)buitensport 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake 
harmonisering tarieven (focus)buitensport. 
 
In het besluit bij raadsvoorstel inzake harmonisering tarieven (focus)buitensport wordt: 
  
I. 
Beslispunt 3 gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: 
 
3. Deze harmonisatie af te ronden in 2017 
 
II. 
Een vijfde beslispunt toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: 
 
5. De financiële consequenties ten laste te brengen aan het overschot uit de jaarrekening 2012, 
in die zin dat het bedrag dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd, met € 65.000 wordt 
verlaagd en een bedrag van diezelfde grootte wordt opgenomen in de begroting voor de jaren 
2014 – 2017 voor glijpad harmonisatie tarieven buitensport 
 
Toelichting 
In Juni 2012 heeft de raad besloten de tarieven voor de buitensport te gaan harmoniseren en de 
tariefhoogte aan te passen opdat deze beter aansluiten op de reële kosten. Deze harmonisatie 
zou in 4 jaar worden geëffectueerd. De toenmalige wethouder zegde toe deze nieuwe 
tariefsberekening in het najaar van 2012 klaar te hebben opdat verenigingen zouden weten 
waar ze per 1 januari 2013 aan toe waren. Helaas is dat het college niet gelukt en zijn we 
daarom 1 jaar verder. Om de verenigingen tegemoet komen is het wenselijk om ook de 
taakstelling dan met 1 jaar te verschuiven. Dit geeft de verenigingen de gelegenheid om een 
iets minder steil pad naar hogere contributies, hogere (sponsor)inkomsten of lagere kosten te 
doorlopen. De dekking hiervoor kan worden gevonden door een aanpassing van de 
bestemming van het overschot uit de jaarrekening 2012, in die zin dat het bedrag dat aan de 
algemene reserve wordt toegevoegd, met € 65.000 wordt verlaagd en een bedrag van diezelfde 
grootte wordt opgenomen in de begroting voor de jaren 2014 – 2017 voor glijpad harmonisatie 
tarieven buitensport. 
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