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Agenda

• Opening wethouder Paul de Rook

• Presentatie Gelijk Speelveld

• Vragen



Sportkoepel

• Bedankt

• Aanloop t/m vandaag

• Vervolgproces met de Sportkoepel



Uitgangspunten

• Een streep onder het verleden

• Gelijk Speelveld voor alle buitensportverenigingen

• Afbakening aantal onderwerpen

• Norm vergoedingen



Huidige situatie: algemeen

Er zijn onduidelijke en ongelijke situaties tussen 
Gemeente en verenigingen ten aanzien van:

• Het eigendom van kleedkamers en clubhuizen

• Regelingen die worden toegekend waarvan de 
oorsprong onduidelijk is

Regels en afspraken worden van beide kanten niet goed 
toegepast waarbij de ene club bevoordeeld is ten 
opzichte van de ander



Huidige situatie: Eigendom

Gemeente heeft 
gebouwd en betaalt 
eigenaarslasten

Gemeente heeft 
gebouwd en club 
betaalt (gedeeltelijk) 
eigenaarslasten

Club heeft gebouwd 
en betaalt 
(gedeeltelijk) de 
eigenaarslasten

Overig

Clubgebouw Gemeente draagt de 
volledige lasten en 
club betaalt geen 
huur.

Club betaalt geen huur 
maar wel (gedeeltelijk) 
de eigenaarslasten.

Club draagt de 
volledige lasten van 
het gebouw.

Er is een
onduidelijke situatie 
over het eigendom 
door (gedwongen) 
verhuizingen van 
verenigingen

Kleedkamers Kleedkamergebruik zit 
bij veldhuur in.

N.v.t. Clubs ontvangen een 
Ingebruikgevings-
vergoeding van de 
Gemeente.

Er is een
onduidelijke situatie 
over de eigendoms-
situatie 
en de club ontvangt 
de vergoeding

Let op: Juridisch eigendom ligt door natrekking bij de Gemeente Groningen. Clubs met eigen gebouwde opstal zijn 
zonder recht van opstal geen juridisch eigenaar. Dit zorgt voor een onduidelijke situatie voor beide partijen.



Huidige situatie: Regelingen

Bedoeld voor: Huidige situatie:

2A
Ingebruikgevings-
vergoeding
Kleedkamers

Clubs die de kleedkamers (gedeeltelijk) 
zelf hebben gefinancierd.

Sommige clubs ontvangen deze 
vergoeding mogelijk onterecht. Is de 
vergoeding toereikend?

2B 
Schoonmaak-
vergoeding Derden

Schoonmaken van kleedgebouw na 
gebruik door derden.

Op dit moment een normbedrag per m2.
Wordt eenduidig toegepast. 
Is de vergoeding toereikend?

2C t/m 2H Verschillende exploitatieregelingen. Ontstaansgrond van regelingen is 
onduidelijk. Deze regelingen zijn in het 
verleden niet eenduidig toegepast. 



Regelingen 2C t/m 2H

Regelingen

• 2C Schoonmaakvergoeding eigen gebruik Vergoeding aan buitensportverenigingen die na eigen 
gebruik schoonmaken

• 2D Exploitatievergoeding Verzamelvergoeding meerdere regelingen; 2B, 2C en 2E

• 2E Vergoeding klein onderhoud Vergoeding klein onderhoud

• 2F Vergoeding compensatie energie Compensatie tochtige kleedkamers

• 2G Vergoeding Verzekering Compensatie verzekeringskosten

• 2H Huur Kleedgebouw Huur Kleedgebouw

Stopzetten van deze regelingen



Gelijk Speelveld: Eigendom
Gelijk Speelveld = Duidelijkheid over eigendom en betaling van eigenaarslasten

Gemeente heeft gebouwd en 
betaalt eigenaarslasten

Club heeft gebouwd en betaalt 
eigenaarslasten

Clubgebouw Vereniging betaalt huur per 
m2

Recht van opstal

Kleedkamers Kleedkamergebruik zit bij 
veldhuur in

Clubs ontvangen een 
ingebruikgevingsvergoeding per m2

Recht van opstal

Eigenaarslasten:
- Kapitaalslasten
- Groot onderhoud
- OZB eigenaar
- Verzekering
- Heffingen



Ingebruikgevingsvergoeding
kleedkamers per m2

Eigenaarslasten:
- Kapitaalslasten
- Groot onderhoud
- OZB eigenaar
- Verzekering
- Heffingen

Componenten Ingebruikgevingsvergoeding

Kapitaallasten • Afschrijving in 40 jaar
• Rentelasten
• Geen restwaarde

Groot onderhoud • € x  per m2

OZB eigenaar • Percentage WOZ waarde x gemiddelde WOZ waarde

Verzekeringen • Aansprakelijkheidsverzekering
• Opstalverzekering

Heffingen • Rioolbelasting
• Waterschapbelasting

NB. Na 40 jaar geen vergoeding kapitaallasten.

NB. Het is de intentie van de Gemeente Groningen om de kapitaallasten voor      
bestaande kleedkamers ouder dan 40 jaar alsnog te vergoeden, indien de   
vereniging door groot onderhoud/renovatie waardoor de levensduur wordt 
verlengd in de kleedkamers heeft geïnvesteerd.



Vergoeding gebruik door derden

Uitgangspunten

• Schoonmaakvergoeding voor twee kleedkamers, gang en scheidsrechtersruimte

• Nutsvergoeding

• Vergoeding per week obv daadwerkelijk gebruik

NB. Verenigingen mogen het gebruik van de door de gemeente aan derden verhuurde 
kleedkamers (2 kleedkamers per veld) niet ook nog factureren bij de derde. 



Vervolg proces

• Commitment van de Sportkoepel

• Akkoord van de raad

• Circa 20 verenigingen krijgen een brief

• Circa 25 verenigingen krijgen een uitnodiging

• Gesprekken starten deze week

• Medio april ronden we inventarisatie af

• Juni terug naar de raad



Gesprekken verenigingen
Onderwerpen

Informatiepakket - Sportparkoverzicht
- Was situatie huidige afspraken
- Wordt situatie clubgebouw
- Wordt situatie ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers
- Wordt situatie vergoeding derden gebruik
- Wordt situatie recht van opstal
- Was-wordt situatie financieel

Ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers - Uitleg regeling

Gebruik door derden 
(voorheen schoonmaakvergoeding
derden)

- Uitleg regeling

FAQ - Meest gestelde vragen en antwoorden
- Recht van opstal



Resultaat:

Start maatregelen 
van Gelijk Speelveld per 

seizoen 2017-2018 



Vandaag

• Drie thema’s

- Juridische vragen

- Vergoedingen vragen

- Algemene vragen

NB. We gaan niet in op individuele situaties van de vereniging


