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Onderwerp: 

Voortgang harmonisatie (focus)buitensport 

Kennisnemen van: 

De voortgang harmonisatie (focus)buitensport en maatwerkafspraken met betrekking tot de overname van 
investeringen in (kunstgras) velden en verlichting. 

Inleiding: 

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 een besluit genomen om: 
1. De contracten en tarieven van de buitensportverenigingen te harmoniseren. 
2. De bijdragen van de buitensportverenigingen voor het gebruik van de velden te verhogen met 

€ 144.000,-. 
3. Een besparing op de onderhoudskosten van € 50.000,- door te voeren. 

In deze Raadsinformatiebrief ontvangt u informatie over de voortgang van de harmonisatie van de 
(focus)buitensport. 

Kernboodschap: 

Gemeente Woerden 

14R.00051 

Met de harmonisatie van de (focus)buitensport wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van mei 2013 
(13R.00196). Daarnaast zijn er met enkele verenigingen maatwerkafspraken gemaakt die zelf geïnvesteerd 
hebben in (kunstgras) velden en verlichting. 

Wat is harmonisatie? 
Harmonisatie betekent harmonisatie van de contracten, de tarieven en de wijze van onderhoud. Daarnaast 
betekent harmonisatie dat de gemeente de investeringen in velden en verlichting heeft gedaan in de 
afgelopen 5 a 10 jaar. Bij het overnemen van de investeringen van velden en verlichting worden de 
volgende zaken meegenomen: 
1. Jaar van aanleg 
2. Investeringsbedrag 
3. Afschrijvingstermijn (toplaag/constructie) 
4. Beoordeling onderhoudssituatie 



Voortgang 
In 2013 zijn geharmoniseerde tarieven (13R.00077) voor de buitensport opgesteld. In mei 2013 heeft de 
raad hierover een besluit genomen (13R.00196). Bij de harmonisatie van de tarieven worden alle 
verenigingen gelijk behandeld. Tegelijkertijd is het besef aanwezig dat harmonisatie niet mogelijk is zonder 
maatwerk te bieden. De verenigingen hebben vanaf juli 2013 de gelegenheid gehad om met de gemeente 
in gesprek te gaan. Dit waren constructieve gesprekken en bij sommige is gesproken hoe maatwerk 
geleverd kan worden. Op basis van deze gesprekken zijn afspraken gemaakt zodat alle verenigingen in 
staat zijn om vóór 1 maart 2014 de nieuwe contracten te ondertekenen. Dit betekent dat de taakstelling van 
€ 144.000,- met ingang van 1 januari 2016, behaald kan worden. 

Maatwerkafspraken 
Verenigingen hebben in de gesprekken met de gemeente aangegeven dat zij zelf investeringen in de 
(kunstgras)velden en lichtmasten hebben gedaan die meegenomen moeten worden in de harmonisatie. 
Hier is melding van gemaakt in de risicoparagraaf van het raadsvoorstel van mei 2013. Daarop zijn de 
eigen investeringen bij alle verenigingen opgevraagd. Op 1 december 2013 heeft de gemeente van 
verenigingen informatie ontvangen over de investeringen die de verenigingen zelf hebben gedaan. 
Bij die betreffende verenigingen zijn maatwerkoplossingen noodzakelijk om te kunnen harmoniseren. De 
(kunstgras) velden en de verlichting van deze verenigingen dienen aangekocht te worden door de 
gemeente om te kunnen harmoniseren. Het bedrag van ongeveer € 300.000,- dat gemoeid is met de 
aankoop van de (kunstgras) velden en lichtmasten wordt geactiveerd en gedurende de restperiode 
afgeschreven. De kapitaallasten van het aankoopbedrag worden met ingang van 2015 verwerkt in de 
begroting. 

Vervolg: 

-De financiële effecten worden meegenomen in de begroting van 2015. 
-Uitvoering harmonisatie niet-focussporten 
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