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Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen - Tariefsverhoging (buiten)sportverenigingen 
 
Bij de begrotingsbehandeling in november heeft het CDA Woerden al aandacht gevraagd voor de situatie van 
(buiten)sportverenigingen. Volgens onze informatie hebben veel verenigingen geen stevige reserves meer na 
huurverhoging in het verleden en een pittige coronaperiode. In onze ogen is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 
deze maatschappelijke organisaties die voor gezondheid en gemeenschapszin een belangrijke rol vervullen. Het CDA 
heeft hiervoor ook aandacht gevraagd in relatie tot de stijgende kosten. 
Recentelijk hebben wij een brief ontvangen (17 december) van een van de Woerdense sportverenigingen over de 
verhoging van de verhuur van buitensportlocaties in 2023 met 6,2%. Het college heeft besloten om in dat jaar de 
indexatie van 14,5% te beperken tot dit percentage (dat ook in de begroting is opgenomen). Vanaf 2024 wordt dit 
percentage alsnog doorberekend was de boodschap aan de vereniging. 
 
Het CDA Woerden heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
1. Waarom is er sprake van een indexatie van 14,5% terwijl in de begroting een indexatie van alle prijzen van 6,2% is 
afgesproken?  
Antwoord: 
In de overeenkomsten die wij afgesloten hebben met de sportverenigingen die gemeentelijke accommodaties gebruiken, 
is opgenomen dat de vergoeding die de verenigingen moeten betalen jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd conform 
het consumentenprijsindexcijfer (CPI*) voor alle huishoudens (2006=100). Dat betekent per 1 januari 2023 een indexatie 
van 14,5%. De door de gemeenteraad in de begroting vastgestelde index voor 2023 bedraagt 6,2%. Deze index is 
gebaseerd op het CPI van februari, conform de methodiek die ook de afgelopen jaren bij het opstellen van de begroting is 
toegepast.  
 
*Toelichting CPI, zoals toegepast op de overeenkomsten:  
Een in een overeenkomst overeengekomen wijziging van de prijs vindt plaats op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is 
gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt 
vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de 
kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast.  
Concreet betekent dit dat de gewijzigde prijs gelijk is aan de geldende prijs op 1 januari 2023, vermenigvuldigd met het 
indexcijfer van september 2022, gedeeld door het indexcijfer van september 2021.  



 
2. Waarom heeft het college slechts voor een incidentele bijstelling voor één jaar gekozen en niet voor een structurele 
bijstelling, zodat verenigingen niet geconfronteerd worden met deze exorbitante stijging? Wordt overwogen dit alsnog te 
doen?  
Antwoord: 
Er is door het college besloten snel te handelen om een huurstijging van 14,5% te voorkomen. Het is ons inziens nu nog 
te vroeg om een besluit te nemen over het jaar 2024. Er wordt dit jaar wel opnieuw afgewogen welke huurtarieven 
passend zijn bij de ontwikkelingen die zich komend jaar voordoen. Daarbij zullen we nadrukkelijk oog hebben voor de 
financiële positie van de sportverenigingen.  
 
3. Welke reacties heeft het college ontvangen na de communicatie?  
Antwoord: 
We hebben enkele reacties gekregen. Op basis van de afspraken die in de overeenkomsten staan en de prijsstijgingen 
op andere terreinen was deze huurverhoging te verwachten. Desondanks realiseren we ons dat dit besluit niet in goede 
aarde is gevallen bij de betrokken sportverenigingen.  
 
De gemeenteraad heeft op 17 november 2022 unaniem de motie Ondersteuning maatschappelijke organisaties, cultuur 
en sport aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd om naar opties te kijken om maatschappelijke organisaties 
tegemoet te komen in de forse kostenstijgingen waarmee zij worden geconfronteerd.  
 
4. Op welke manier heeft het college deze uitspraak van de gemeenteraad meegewogen bij het vaststellen van de 
tariefsverhogingen voor de huur van buitensportaccommodaties?  
Antwoord: 
Dat hebben wij gedaan door een eenmalige korting van 8,3% te verlenen ten opzichte van de contractuele afspraken. 
Daarnaast wordt het Noodfonds Energiearmoede verder uitgewerkt. Verder heeft het college de raad voorgesteld om in 
2023 de lichtmasten op de sportvelden van twaalf buitensportverenigingen die nog geen LED-verlichting hebben zo snel 
mogelijk te vervangen door LED-lampen. Dat is niet alleen veel duurzamer, maar scheelt de sportverenigingen ook flink in 
hun energielasten. Tenslotte komt er vanuit het Rijk ook incidenteel geld, dat ingezet kan worden om maatschappelijke 
organisaties die het moeilijk hebben te ondersteunen.  
 
5. Worden verenigingen die in de knel komen tegemoetgekomen met een exploitatiebijdrage? Waarom wel of niet?  
Antwoord: 
Sportverenigingen waarvan het voortbestaan in het gedrang komt, kunnen zich bij ons melden. We gaan dan gezamenlijk 
kijken welke stappen nodig en mogelijk zijn.  
 
6. Wat is de visie van het college op de structurele kostenstijgingen, ook op het gebied van energie, voor 
sportverenigingen en op welke manier wil het voorkomen dat verenigingen in de knel komen?  
Antwoord: 
We betreuren de kostenstijgingen die de sportverenigingen, maar ook alle inwoners, andere maatschappelijke 
organisaties en bedrijven, voor hun kiezen krijgen op dit moment. Ook de gemeentelijke organisatie ontkomt hier niet aan. 
We zoeken naar mogelijkheden om de lasten van onze inwoners zo veel mogelijk te beperken, zonder dat onze eigen 
financiële huishouding onder druk komt te staan.  
 
In het bestuursakkoord staat: ‘We blijven zorgen dat sporten ook voor inwoners met een kleine portemonnee toegankelijk 
is’. 
 
7. Hoe zorgt het college er in overleg met de sportverenigingen voor dat dit mogelijk blijft?  
Antwoord: 
We blijven onze sportaccommodaties voor een niet-kostendekkend tarief verhuren aan de sportverenigingen. Daarnaast 
zetten we het Declaratiefonds, de Bijzondere Bijstand en Stichting Leergeld in om bij te dragen in bijvoorbeeld de 
bekostiging van zwemlessen en verenigingscontributies van onze minima. Daarnaast hechten we waarde aan het 
mogelijk maken van sport en spel in de openbare buitenruimte, waar zonder kosten bewogen kan worden op trapveldjes, 
speeltuinen en de openbare weg.   
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Schriftelijke vragen - Tariefsverhoging (buiten)sportverenigingen 
 
Bij de begrotingsbehandeling in november heeft het CDA Woerden al aandacht gevraagd voor de 
situatie van (buiten)sportverenigingen. Volgens onze informatie hebben veel verenigingen geen 
stevige reserves meer na huurverhoging in het verleden en een pittige coronaperiode. In onze ogen 
is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze maatschappelijke organisaties die voor 
gezondheid en gemeenschapszin een belangrijke rol vervullen. Het CDA heeft hiervoor ook aandacht 
gevraagd in relatie tot de stijgende kosten. 
Recentelijk hebben wij een brief ontvangen (17 december) van een van de Woerdense 
sportverenigingen over de verhoging van de verhuur van buitensportlocaties in 2023 met 6,2%. Het 
college heeft besloten om in dat jaar de indexatie van 14,5% te beperken tot dit percentage (dat ook 
in de begroting is opgenomen). Vanaf 2024 wordt dit percentage alsnog doorberekend was de 
boodschap aan de vereniging.  
 
Het CDA Woerden heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
1. Waarom is er sprake van een indexatie van 14,5% terwijl in de begroting een indexatie van alle 

prijzen van 6,2% is afgesproken? 
2. Waarom heeft het college slechts voor een incidentele bijstelling voor één jaar gekozen en niet 

voor een structurele bijstelling, zodat verenigingen niet geconfronteerd worden met deze 
exorbitante stijging? Wordt overwogen dit alsnog te doen? 

3. Welke reacties heeft het college ontvangen na de communicatie?  
 
De gemeenteraad heeft op 17 november unaniem de motie Ondersteuning maatschappelijke 
organisaties, cultuur en sport aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd om naar opties te 
kijken om maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de forse kostenstijgingen waarmee zij 
worden geconfronteerd.  
4. Op welke manier heeft het college deze uitspraak van de gemeenteraad meegewogen bij het 

vaststellen van de tariefsverhogingen voor de huur van buitensportaccomodaties? 
5. Worden verenigingen die in de knel komen tegemoetgekomen met een exploitatiebijdrage? 

Waarom wel of niet? 
6. Wat is de visie van het college op de structurele kostenstijgingen, ook op het gebied van energie, 

voor sportverenigingen en op welke manier wil het voorkomen dat verenigingen in de knel 
komen? 

 
In het bestuursakkoord staat: ‘We blijven zorgen dat sporten ook voor inwoners met een kleine 
portemonnee toegankelijk is’. 
7. Hoe zorgt het college er in overleg met de sportverenigingen voor dat dit mogelijk blijft? 
 
Namens de CDA-fractie, Job van Meijeren 
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