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Impactanalyse tariefsverhoging en corona voor binnensport

Kennisnemen van
De resultaten van de impactanalyse inzake de tariefsverhoging en van de Corona-crisis voor binnensportgebruikers, als
onderdeel van de Strategische Heroriëntatie.

Inleiding
Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad, als onderdeel van de Strategische Heroriëntatie, besloten dat per 1
januari 2022 de huurtarieven van alle gemeentelijke binnensportaccommodaties met 15% verhoogd worden. De huidige
tarieven liggen 10-15% lager dan de tarieven in de regio. Door de bovengenoemde tariefsverhoging sluiten de tarieven
beter aan bij de tarieven in de regio.
Tijdens de raadsvergadering op 28 januari 2021 heeft een bestuurslid van volleybalvereniging VTC ingesproken over
deze verhoging van de tarieven van de binnensport. Hij heeft aangegeven wat een verhoging van het tarief met 15%
betekent voor VTC. Wethouder Noorthoek heeft toen naar aanleiding van vragen van raadsleden hierover aangegeven
dat hij zal analyseren wat de impact van deze tariefsverhoging is.
In maart 2021 zijn hiervoor alle huurders van de gemeentelijke binnensportaccommodaties aangeschreven. Tijdens de
Strategische Heroriëntatie zijn de gevolgen van corona buiten beschouwing gelaten. Nu we een jaar verder zijn is het tijd
om de balans op te maken. De impact van de Corona-crisis op de sport is groot, waarschijnlijk zowel op de korte als
langere termijn. Daarom hebben we de huurders ook gevraagd wat de gevolgen van corona zijn voor hun vereniging.
De uitkomsten van deze impactanalyse delen we met u in deze Raadsinformatiebrief.

Kernboodschap
De coronacrisis heeft vele onderdelen van onze samenleving geraakt. De sportsector is hierop geen uitzondering. Zo zijn
de kantines al tijden gesloten, zijn competities en toernooien niet mogelijk, zijn toeschouwers niet welkom op de
sportaccommodaties en zijn de binnensportaccommodaties diverse maanden gesloten geweest. Uit landelijk onderzoek

van onder andere het Mulier Instituut blijkt dat door landelijke en regionale regelingen het voortbestaan van
sportverenigingen over het algemeen niet in gevaar is, maar hoe langer de crisis aanhoudt hoe groter de uitdaging voor
de sportaanbieders wordt. Leden zeggen hun lidmaatschap op, sponsors trekken zich terug, trainers vertrekken en
vrijwilligers raken hun enthousiasme kwijt. Tegelijkertijd treedt de verveling op, is 34% van de Nederlanders minder gaan
bewegen waardoor ze het afgelopen jaar gemiddeld bijna zes kilo zijn aangekomen.
In maart 2021 zijn alle huurders van de gemeentelijke binnensportaccommodaties aangeschreven. In totaal hebben
negentien sportaanbieders, waaronder alle grote huurders, de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Bij elkaar zijn deze
sportaanbieders goed voor circa 160 uur in de maand aan zaalhuur en ze vertegenwoordigen een zeer ruime
meerderheid van onze binnensporters.
Zonder uitzondering geven de sportaanbieders aan dat de combinatie van de coronacrisis en de aankomende verhoging
van de huurtarieven zal leiden tot een contributieverhoging. De hoogte van deze stijging verschilt sterk tussen de partijen;
de ene partij geeft aan de stijgende lasten grotendeels op te kunnen vangen binnen de bestaande begroting, terwijl
andere partijen aangeven de volledige lastenverzwaring door te zullen moeten rekenen aan hun leden. De exacte hoogte
zal afhangen van het aantal leden dat de sportaanbieders verliezen de komende maanden. Ook dit onderdeel verschilt
fors tussen de aanbieders. Enkele clubs prijzen zichzelf gelukkig omdat ze al hun leden hebben weten te behouden,
terwijl er ook verenigingen zijn die nu al meer dan een kwart van hun leden hebben zien vertrekken. Een kwart van de
respondenten geeft aan dat de combinatie van de stijgende lasten en de lagere inkomsten (door het vertrek van leden)
ertoe kan leiden dat men genoodzaakt is aanbod te stoppen omdat het organisatorisch en financieel niet meer te
bolwerken is.
Naast bovenstaande impact geven de sportaanbieders nog de volgende gevolgen van de verhoging van de huurtarieven
en de Corona-crisis mee:
Het binden van de leden is lastig op dit moment. Een tariefsverhoging gaat dus zeker leiden tot meer
opzeggingen;
De sportaanbieders organiseren nu diverse nieuwe activiteiten om de leden toch te binden, dat kost (veel) geld
en tijd;
Diverse aanbieders wijzen op het langdurige effect van corona. Oudere en kwetsbare leden zullen angst blijven
ervaren en dus vertrekken;
Vraag is of leden na het niet doorgaan van twee competitieseizoenen überhaupt nog wel terugkomen;
Sponsoring loopt terug;
Vrijwilligers zijn gedemotiveerd;
Enkele clubs geven aan minder uren te gaan huren;
Diverse clubs geven nu korting op de contributie om het weglopen van leden te beperken.
Het Sportoverleg is door ons gevraagd om een reactie op de impactanalyse te geven. Deze is als volgt:
Het sportoverleg is blij met de actie van de gemeente om actief contact te leggen met de verenigingen en hen te vragen
naar de effecten van de crisis op de status van de vereniging en het sportaanbod. Deze aanpak zou in de toekomst vaker
toegepast kunnen worden, opdat de verenigingen direct hun stem kunnen laten horen en de gemeente nog directer
'feeling' houdt met de dagelijkse sportpraktijk in Woerden. Desondanks vindt het Sportoverleg de ontwikkelingen zeer
zorgelijk. Niet alleen staat de toekomstbestendigheid van de verenigingen en het verenigingsleven op het spel, in een
breder perspectief worden ook negatieve effecten voorzien voor de gezondheid van inwoners van Woerden en het niet
halen van belangrijke beleidsdoelstellingen uit het sportbeleid Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden 2015-2024 en de
Maatschappelijke Agenda. Het Sportoverleg verzoekt dan ook met klem om de aangekondigde huurverhoging voor de
binnensport niet door te laten gaan en juist met extra (financiële) steun of hulp te komen richting de sportaanbieders, om
hen de gelegenheid te geven om plannen te ontwikkelen en zo hun leden en niet-leden in staat te stellen, zodra corona
het weer toelaat, weer volop te gaan sporten en te bewegen.

Financiën
De verhoging van de tarieven van de binnensport per 1 januari 2022 is voor € 42.000,-- opgenomen in de Strategische
Heroriëntatie.

Vervolg
Desgewenst kunnen de resultaten van deze impactanalyse besproken worden tijdens het voorjaarsoverleg. De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat een verhoging van de tarieven van de binnensportaccommodaties moeilijk zijn op te
vangen door de sportverenigingen. Het aanpassen van de in de Strategische Heroriëntatie opgenomen verhoging wordt

als suggestie aangereikt. Hierbij kan gedacht worden aan het slechts ten dele verhogen van de tarieven in 2022 en dit op
te vangen vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ter compensatie van de schade die door de Coronacrisis ontstaan is.
De impactanalyse maakt onderdeel uit van onze aanpak tijdens de coronacrisis en heeft als doel om een vinger aan de
pols te houden. Tijdens deze crisis blijven we in gesprek gaan met verenigingen, versturen we nieuwsbrieven, houden we
contact met het Sportoverleg en vragen we Rijksregelingen aan wanneer deze opengesteld worden. Wanneer er
problemen bij sportverenigingen optreden, zullen wij samen met hen trachten deze op te lossen.
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