
 

 

Motie proces besluitvorming sporttarievenherijking en infillkeuze 

 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 september 2017, gehoord de 

beraadslaging; 

Constaterende dat: 

1. De raad van Woerden het College opdracht heeft gegeven om een onderzoek in te 

stellen over het toekomstige gebruik van infillmaterialen voor de kunstgrasvelden en 

de consequenties daarvan duidelijk te maken; 

2. Het College de sportverenigingen op donderdag 14 september jl. met name heeft 

geïnformeerd over de herijking van de sporttarieven in 2019, waardoor onrust en zorg 

is ontstaan bij de verenigingen; 

3. In de informatiebijeenkomst van donderdag 21 september jl. een processuggestie is 

gedaan voor het vervolgproces die op draagvlak kon rekenen binnen de raad. 

Overwegende dat: 

1. Het College in een brief aan de raad aangeeft dat meer tijd nodig is om recht te doen 

aan de zorgen van het Sportoverleg en buitensportverenigingen om de mogelijke 

oplossingen voor deze zorgen in beeld te brengen; 

2. Wethouder Stolk in het AD van 21 september aangeeft dat de door haar zelf 

toegelichte tariefsverhoging in haar ogen ‘niet kan’. 

Besluit: 

1. De teleurstelling uit te spreken over het door het College, i.c. de wethouder Sport, 

gevolgde proces en de wijze van communicatie naar de buitensportverenigingen; 

2. Het college in lijn met de bespreking in de informatiebijeenkomst op 21 september jl. 

opdracht te geven om: 

a. De evaluatie zo spoedig mogelijk de raad te doen toekomen; 

b. een raadsvoorstel (streven naar november, met actuele gegevens) voor te 

leggen over het te hanteren harmonisatiemodel waarin de voorgestelde 

bijstellingen worden benoemd en gemotiveerd; 

c. in december een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s voor te leggen 

waaronder een voorkeursscenario waarin de kosten voor 

buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen; 

d. in december een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze wordt 

gemaakt voor een infillvervangingsscenario.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens, 

CDA, Arjan Noorthoek 

VVD, Reem Bakker 

Progressief Woerden, Marieke van Noort 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 

LijstvanderDoes, Jaap van der Does 

 


