Aan het College van de gemeente Woudrichem
Betreft: Onderzoek zaaltarieven
Giessen, 23 september 2015

Geacht College,
De Sportraad heeft kennis genomen van het onderzoek naar de zaaltarieven binnen
de gemeente Woudrichem. Het onderzoeksrapport van Marc van Noorloos,
geschreven in het kader van zijn opleiding aan de Fontys Economische Hogeschool,
hebben wij in onze vergadering op maandag 14 september jl. uitgebreid besproken.
Met alle respect voor het onderzoekswerk van de auteur, kunnen wij op basis van de
gegevens in het rapport helaas geen oordeel vormen over de conclusies in de
rapportage. Het ontbreekt ons inziens onder andere aan informatie over en inzicht in
de exploitatiegegevens van de verschillende sportaccommodaties en een gedegen
onderbouwing om op een verantwoorde basis uitspraken te kunnen doen over
eventuele wijzigingen in huur- en gebruikstarieven of de conclusies te trekken als
genoemd in de rapportage.
Het bepalen van huur- en gebruikstarieven is een complexe samenhang van
exploitatieresultaten, subsidies, beleidsmatige financiële keuzes van het sportbeleid
van de gemeente en draagkracht van verenigingen. Wij zien dit onderzoeksrapport
niet meer als een goede start om deze complexe situatie goed in kaart te brengen en
te herijken.
Wij adviseren u derhalve om op basis van het genoemde onderzoeksrapport nog
geen besluiten te nemen inzake huur- en gebruikstarieven voor de sportaccommodaties
maar verder onderzoek te laten uitvoeren.

Met betrekking tot het vervolgonderzoek willen wij de volgende overwegingen
meegeven:











Er zou gestreefd moeten worden naar uniformiteit in huur- en gebruikstarieven
voor een “eerlijke” behandeling naar verenigingen en exploitanten echter wel
gebaseerd op gefundeerde keuze en berekeningen vanuit beleid en
kosten/opbrengsten
Consequenties voor gebruikers (in deze sportverenigingen) bij eventuele
keuzemogelijkheden moeten goed in kaart gebracht worden samen met de
verenigingen
Er zou inzicht moeten komen in bezettingsgraden en exploitatieresultaten van
de verschillende sportaccommodaties alsmede de financiële bijdragen die de
gemeente gereserveerd heeft vanuit het beleid om sporten in de gemeente
Woudrichem mogelijk te maken.
Bij vergelijkingen met andere gemeenten voor huur- en gebruikstarieven dienen
niet alleen de absolute bedragen meegenomen te worden als wel alle aspecten
waarop deze tarieven gebaseerd zijn.
In kaart brengen van alle subsidiestromen vanuit de gemeente Woudrichem
naar verenigingen, om deze te kunnen vergelijken met de buurtgemeenten.
Overzicht genereren van de contributies welke nu gehanteerd worden binnen
de verenigingen in en buiten de gemeente Woudrichem.

Wij verzoeken u om de Sportraad tijdig te betrekken bij de formulering en het ingang
zetten van een vervolgonderzoek.

Met vriendelijke groet,
Denis Vos
Secretaris

