
 

 

Motie Temporiseren huurverhoging binnensport 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021 ter bespreking van de Kadernota 2022, 

gehoord de beraadslaging; 

Constaterende dat: 

1. Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad, als onderdeel van de Strategische Heroriëntatie, besloten 
dat per 1 januari 2022 huurtarieven van alle gemeentelijke binnensportaccommodaties met 15% verhoogd 
worden; 

2. De opbrengst van de verhoging van de tarieven van de binnensport bedraagt € 42.000; 

3. Naar aanleiding van een verzoek aan de wethouder op 28 januari 2021 het college een impactanalyse heeft 
gemaakt van de gevolgen van de tariefsverhoging en corona voor de binnensport; 

4. Het college op 15 juni de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de uitkomsten van de Impactanalyse 

tariefsverhoging en corona voor binnensport. 

Overwegende dat: 

1. Uit de impactanalyse blijkt dat de gevolgen van de coronacrisis voor de Woerdense 

(binnen)sportverenigingen groot zijn en de huurverhoging daar bovenop betekent dat tariefsverhoging 

noodzakelijk is, met (verdere) opzegging van lidmaatschappen tot gevolg; 

2. De gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen en de maatschappelijke gezondheid groot zijn: 

leden zeggen hun lidmaatschap op, sponsors trekken zich terug, trainers vertrekken en vrijwilligers raken hun 

enthousiasme kwijt, 34% van de Nederlanders is minder gaan bewegen; 

3. Het Sportoverleg met klem verzoekt om de aangekondigde huurverhoging voor de binnensport niet door te 
laten gaan; 

Besluit: 

1. De huurverhoging binnensport per 1 januari 2022 te temporiseren en pas op zijn vroegst per 1 januari 2023 

te laten ingaan, dit te betrekken bij het Voorjaarsoverleg in 2022; 

2. De kosten van € 42.000 van deze temporisering onderdeel te laten maken van de coronarekening en op te 

voeren voor compensatie door het Rijk. 

3. De huurverhoging voor de periode vanaf 1 januari 2023 ter bespreking voor te leggen in het voorjaarsoverleg 

2022 evenals de uitkomst van de bespreking met het Rijk over de vergoeding. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens, 

STERK Woerden, Wout den Boer 

CDA, Job van Meijeren 

Progressief Woerden, Coby Franken 

Woerden voor Democratie, Reem Bakker 

WeDo politiek, Wilma de Mooij 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 24 juni 2020, 

 

De griffier, 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 

 

 

 

V.J.H. Molkenboer 
  

 
 


