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Stand van zaken harmonisatie beheer- en tariefstelsel
buitensportaccommodaties

Geachte gemeenteraad,
In oktober 2017 heeft u de Sport- en Beweegvisie 2017-2021 vastgesteld. Hierin zijn, onder andere,
duidelijke kaders gesteld voor een nieuw beheer- en tariefstelsel voor buitensportaccommodaties. Zo
worden beheer en onderhoud op sportaccommodaties gezien als een verantwoordelijkheid van de
gemeente en wil de gemeente komen tot een eenduidig en transparant tarievenbeleid, gebaseerd op
kostprijsgerelateerde tarieven.
In 2018 is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om te komen tot zo’n geharmoniseerd
beheer- en tariefstelsel. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van desk research, dossieronderzoek en
ervaringen in andere gemeenten. Daarnaast is er een algemene bijeenkomst voor de betrokken
verenigingen georganiseerd en heeft er in een later stadium ook een extra (2e) gespreksronde
plaatsgevonden, waarin de uitwerking van een geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel per vereniging
individueel is besproken.
Het onderzoek heeft geleid tot inzicht in huidige afspraken en onderliggende overeenkomsten,
onderhoudsplannen en eigendomssituaties. Daarmee is een breed beeld ontstaan van de huidige
situatie en van de (on)mogelijkheden voor harmonisatie van het beheer- en tariefstelsel in de gemeente
Gooise Meren.
Begin dit jaar is het definitieve onderzoeksrapport opgeleverd. Behalve dat de noodzaak om te komen
tot harmonisatie duidelijk naar voren komt op basis van de analyse van de huidige situatie, wordt er ook
een overzicht geboden van de gevolgen van harmonisatie voor de individuele verenigingen. Daarnaast
bevat het rapport een inventarisatie van de stappen die nog moeten worden gezet om daadwerkelijk te
komen tot harmonisatie (oplossen knelpunten, overdracht eigendommen, stroomlijnen afspraken
onderhoud, et cetera).
In het thema uur voor de gemeenteraad zullen we de resultaten van het onderzoek presenteren en de
uitgangspunten voor het vervolgtraject delen.
De komende maanden zullen in het teken staan van het verder concretiseren van het model per
individuele vereniging, het uitwerken van oplossingen voor de geconstateerde knelpunten en het
voorbereiden van de maatregelen die afwijkende situaties in eigendom en beheer moeten opheffen.
Dit zal in nauwe samenspraak met de betrokken sportverenigingen plaatsvinden.
Definitieve voorstellen over de invoering van een geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel zullen aan
het eind van dit traject aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Met vriendelijke groet,
Alexander Luijten
Wethouder Economische Zaken, Toerisme en recreatie, Sport, Cultuur
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