
Gemeenteraad Gooise Meren
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor 
verspreiding. Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.

Naam en 
fractie:

Vera van Etten GDP/Hart

Datum 
indiening:

8 februari 2023

Datum 
antwoord:
Onderwerp: huurverhoging sportaccommodaties geëxploiteerd 

door Sportfondsen en verschillen in tarieven 
verschillende accommodaties.

Inleiding
In de beweeg- en sportvisie 2017-2021 staat dat de gemeente streeft naar een eenduidig en 
transparant tarievenbeleid.
De directie van Sportfondsen BV en Sportfondsen Naarden BV hebben de zaalhuur voor de 
gemeentelijke sportaccommodaties in Bussum en Naarden per 1 januari 2023 verhoogd met resp. 
11,96% en 10%. Momenteel zijn er enorme verschillen tussen de  tarieven voor de gemeentelijke 
accommodaties die geëxploiteerd worden door de gemeente zelf en sportfondsen. De huur varieert 
voor dezelfde grote/ruimte van €11 (exploitatie gemeente) tot €31,28 (exploitatie Sportfondsen). Van 
een eenduidig en transparant tarievenbeleid was en is nog steeds geen sprake.
In omliggende gemeenten blijken de hoge tarieven te gelden voor commercieel gebruik terwijl in 
Gooise Meren deze hoge tarieven het gebruikelijk tarief voor die sportverenigingen is, die gebruik 
maken van accommodaties die geëxploiteerd worden door Sportfondsen.

Vraag 1
Is het bekend bij het college dat er een verhoging, gebaseerd op maand ipv de jaarprijsindex cijfer 
voor gezinsconsumenten van 10 tot bijna 12 procent is doorgevoerd per 1 januari 2023 door 
Sportfondsen en dat daarbij geen rekening is gehouden met de tegemoetkoming van de overheid  die 
Sportfondsen heeft ontvangen i.h.k.v. hoge energie lasten?  Wat vindt het college hiervan?

Antwoord
Sportfondsen heeft net als veel organisaties te maken met stijgende kosten. Met name de 
energietarieven, kostenstijgingen bij leveranciers, stijgende Ionen en personeelstekorten hebben 
grote gevolgen voor Sportfondsen in zijn algemeenheid. Als alle (verwachte) kostenstijgingen worden 
doorberekend aan gebruikers, zou dit leiden tot een algemene stijging van de tarieven met 37%. De 
verhoging die doorgevoerd is, is echter 10 – 11.98% (de gemiddelde jaarprijsindex is 10%). Zonder 
deze prijsstijging is Sportfondsen niet meer in staat haar werk naar behoren uit te voeren. Kijkende 
naar de inflatiecijfers vindt het college dat er geen sprake is van een buitensporige en/of 
ontoelaatbare stijging van de tarieven door Sportfondsen. 

Vraag 2
Is het college bereid druk uit te oefenen op Sportfondsen deze verhoging aan te passen of op zijn 
minst te halveren?

Antwoord
Nee, Sportfondsen houdt zich met deze tariefstijging aan de contractuele afspraken tussen gemeente 
en Sportfondsen. De gemeente heeft geen jurisdictie dit te wijzigen.

Vraag 3
Is het bij het college bekend dat de verschillen in tarieven voor huur van binnensportaccommodaties 
in onze gemeenten enorm zijn en zelfs de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen?  Zo ja is het 
college bereid een “stop” op de verhogingen te zetten tot er een eenduidig en transparant tarieven 
beleid wordt gehanteerd?

Antwoord
Het is bij het college bekend dat er nog verschillende tarieven voor de huur van 
binnensportaccommodaties zijn en dat de herkomst van de verschillende tarieven voortkomt uit de 
drie verschillende gemeenten van voor de fusie. Contractueel kan het college op dit moment geen 
stop zetten op de verhogingen (geen jurisdictie dit te wijzigen) tot er een eenduidig en transparant 
tarievenbeleid wordt gehanteerd.
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Vraag 4
Op welke termijn kunnen onze binnensport verenigingen de harmonisatie tegemoet zien?

Antwoord:
Het streven is om in 2023 een start te maken met het harmoniseren van het tarievenbeleid van de 
binnensportaccommodaties.


