
 

 

 
 

D e  R o n d e  V e n e n  

 

ACUSGP201709-03-Buitensport-V02 / 28-9-2017 / pag. 1 van 1 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp: Vergoeding buitensportaccomodaties 
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 28 september 2017, besluit het 
raadsvoorstel Eindrapport evaluatie Harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties 2013 – 
2017 (064/17) als volgt aan te passen:   
 

1. In te stemmen met het Eindrapport evaluatie Harmonisatie en actualisatie 
buitensportaccommodaties 2013 - 2017.  

2. De gebruiksvergoeding in de periode 2018 – 2021, naast de jaarlijkse indexatie, per jaar met 2% te 
verhogen zodat in 2021 het niveau van de afgesproken verdeelsleutel (1/3 voor de 
sportverenigingen) weer is bereikt.  

3. Een herijking van het project Harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties in 2019 te 
laten plaatsvinden op basis waarvan voor de periode 2022 – 2025 een actualisatie van de 
gebruiksovereenkomst kan plaatsvinden. 

 
Overwegingen: 

• In 2015 zijn afspraken gemaakt met de sportvereniging ten aanzien van de verdeling van 
onderhoudskosten en kapitaalslasten van de sportaccommodaties. 

• Daarbij is de verdeelsleutel 1/3 deel voor de gemeente en 2/3 deel voor de sportverenigingen 
afgesproken. 

• Bij deze afspraak is al een grote concessie gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke bedoeling bij 
de aanvang van het harmonisatietraject (2/3 voor de verenigingen en 1/3 voor de gemeente) 

• Uit de evaluatie blijkt nu dat effectief de verdeling ca 25% voor de verenigingen en ca 75% voor de 
gemeente is. Hiermee ontstaat er een additionele korting van ca 8% voor de sportverenigingen 

• Het huidige voorstel wil een eventuele correctie pas effectueren in de periode 2022- 2025.  

• Het is niet te verwachten dat dan direct bij aanvang van 2022 het verschil in 1 keer wordt ingelopen 
waardoor deze korting (deels) ook nog in die periode zal doorlopen 

• Het is ongewenst als er een onbedoelde additionele korting ten opzichte van een door alle partijen 
gemaakte duidelijke afspraak ontstaat en in stand gehouden wordt, hetgeen precedentwerking kan 
hebben voor andere contractuele afspraken. 

• Het is ook niet verantwoord om in één keer de verenigingen met deze correctie te confronteren, 
maar een geleidelijke correctie over een periode van vier jaar is wel verantwoord. 
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