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Uitstel besluitvorming sporttarievenherijking en infillkeuze 

Kennisnemen van: 

Het laten plaatsvinden van de besluitvorming over de gebruikerstarieven van de buitensportverenigingen en 
de norm voor het toe te passen infillmateriaal in de nieuwe raadsperiode. 

Inleiding: 

Vanaf oktober 2016 ontstond het maatschappelijke debat over de infillmaterialen van de 
kunstgrasvoetbalvelden naar aanleiding van een uitzending van Zembla. In april 2017 gaf de raad het 
college de opdracht om keuzescenario's voor het infillmateriaal voor nieuwe en huidige 
kunstgrasvoetbalvelden te ontwikkelen. En daarbij ook het totale (financiële) beeld te schetsen. Dit 
betekende dat het harmonisatiemodel geactualiseerd diende te worden en de financiële effecten van de 
keuzescenario's voor het infillmateriaal in beeld gebracht moesten worden. De actualisatie van het 
harmonisatiemodel heeft mogelijk gevolgen voor de gebruikerstarieven. De verenigingen geven het signaal 
dat het maximum van hun financiële draagkracht is bereikt. 

De commissie Middelen heeft op 14 november het bespreekstuk 'sporttarievenherijking en infillkeuze' 
besproken. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat er in januari een voorstel voorgelegd wordt aan de 
raad over de sporttarieven en de norm voor het infillmateriaal en over het infillmateriaal voor de 
kunstgrasvelden van v.v. VEP en v.v. Kamerik. 

Kernboodschap: 

Het college wil de besluitvorming over de gebruikerstarieven van de buitensportverenigingen en de norm 
voor het toe te passen infillmateriaal in de nieuwe raadsperiode laten plaatsvinden. 

Inmiddels heeft namelijk de volgende ontwikkeling plaatsgevonden: 

Wijziging btw-sportvrijstelling 
Het kabinet heeft in november 2017 aangekondigd dat zij voornemens is de btw-vrijstelling voor sport met 
ingang van 2019 te wijzigen. Dit betreft niet alleen de buitensport, maar ook de binnensport en de 
zwembaden. Dat deze wijziging eraan zat te komen, was al langer bekend. Het kabinet heeft dat recent 
officieel bekend gemaakt met de publicatie van de startnota van het kabinet. De Nederlandse wetgeving 
moet hiervoor wel nog aangepast worden. Hieraan voorafgaand zal waarschijnlijk ook nog een lobby vanuit 
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de beroepsgroep van de fiscalisten plaatsvinden. Er wordt gesproken over een overgangsregeling en een 
compensatieregeling. De inhoud en reikwijdte van deze regelingen zijn nu nog niet bekend. 
Op het moment dat deze wijziging ingaat, is het niet meer toegestaan de btw over de exploitatiekosten en 
de nieuwe investeringen af te trekken. Dit kan een groot negatief effect hebben (van maximaal 21 "/o) op de 
hoogte van de uitgaven die de gemeente maakt voor de sportaccommodaties. Voor het onderzoeken van 
alternatieven om een verhoging van de uitgaven te beperken, zoals het oprichten van een sport BV, is het 
gezien de genoemde onduidelijkheden nog te vroeg. 

Gebruikerstarieven verenigingen 
Omdat de verenigingen volgens het harmonisatiemodel een bepaald percentage betalen van de kosten die 
de gemeente maakt ligt het voor de hand om de discussie over de tarieven van de sportverenigingen uit te 
stellen totdat duidelijk is wat de kosten voor de gemeente zullen zijn. Bovendien is er op dit moment geen 
noodzaak om de gebruikersovereenkomsten per 1 januari 2019 te wijzigen. De huidige contracten lopen 
jaarlijks stilzwijgend door vanaf 1 januari 2019. 
De verenigingen hebben in de evaluatie wel aangegeven dat zij behoefte hebben aan duidelijkheid en 
zekerheid over hun tarieven. Deze duidelijkheid en zekerheid wordt ze nu niet geboden. 

Norm infillmateriaal 
Als er op basis van de huidige kennis een definitieve keuze gemaakt wordt voor het infillmateriaal van 
toekomstige kunstgrasvelden, kan deze achterhaald zijn op het moment dat de volgende vervanging aan 
de orde is. Het college acht het daarom verstandiger deze discussie te voeren als de volgende vervanging 
of aanleg van kunstgrasvelden aan de orde is. Het is nu niet nodig om dit besluit te nemen omdat er pas in 
2021 conform de planning in het beheerplan buitensportaccommodaties weer een kunstgrasvoetbalveld zal 
worden aangelegd (uitgezonderd de kunstgrasvelden van v.v. VEP en v.v. Kamerik, zie verder). Voorde 
aanleg van dat veld zal in 2020 op basis van de meest actuele kennis van dat moment de discussie over 
het materiaal gevoerd worden. Zo kan er altijd ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen van materialen 
die ook aan de norm voldoen (ook infillvrije systemen). 

Infillmateriaal kunstgrasvelden v.v. VEP en v.v. Kamerik 
Het is echter wel nodig om een besluit te nemen over het infillmateriaal voor de nieuwe kunstgrasvelden 
van v.v. VEP en v.v. Kamerik die in de zomer van 2018 zullen worden aangelegd conform de planning in het 
beheerplan buitensportaccommodaties en de afgesproken start van de scholenbouw in Kamerik. De 
aanbestedingsprocedure voor deze velden moet namelijk uiterlijk in januari 2018 gestart worden en daarom 
is het van belang dat de raad in januari 2018 hierover een besluit neemt. Hierover ontvangt u daarom een 
apart raadsvoorstel. 

Samenvattend 
Het college wil, gezien het bovenstaande, de besluitvorming over de gebruikerstarieven van de 
buitensportverenigingen en de norm voor het toe te passen infillmateriaal in de nieuwe raadsperiode laten 
plaatsvinden. 

Financiën: 

nvt 
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Vervolg: 

Dit dossier zal in de nieuwe raadsperiode worden vervolgd, zodra er meer duidelijkheid is over de 
btw-wijzing. 
Om de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld in 2021 mogelijk te maken moet in het eerste kwartaal 
2020 een besluit worden genomen over de norm voor het toe te passen infillmateriaal. Dit om de 
financiële gevolgen mee te nemen in het junioverleg 2020, voor de begroting van 2021. In de 
periode 2019 en 2020 worden er geen kunstgrasvoetbalvelden vervangen. 

Bijlagen: 

Raadsvoorstel Gebruik TPE-infillmateriaal bij aanleg nieuwe kunstgrasvelden v.v. VEP en v.v. Kamerik 
(17R.00990). 

De secretaris De burgemeester, 

Kwřfsbepġen ME drs. M.H.J. van sbeŕďen MBA 

De burgemeester, 
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