
Gelijk Speelveld 
 

17 OKTOBER 2017 



INHOUD 

• Gelijk Speelveld 

 
• vergoedingen 

 

• eigendom 

 
• ondersteunen van verenigingen 

 

• vervolg 



DOEL 

Een gelijke behandeling van buitensportverenigingen ten aanzien van 

eigenaarslasten en het wegnemen van onduidelijkheden over de verschillende 
vergoedingen die de gemeente verstrekt aan verenigingen 

 

 

 
 

- op basis van normen 

 

GELIJK SPEELVELD 

VERGOEDINGEN EIGENAARSLASTEN 



 

PROCES TOT NU 

- vaststelling meerjarenprogramma sport en bewegen  mei ‘16 

 

- vaststelling kaders Gelijk Speelveld door raad    januari ‘17 
 

- informatieavond verenigingen        februari ‘17 

 

- individuele gesprekken met verenigingen     maart – juni ’17 
 

- standpuntwijziging nieuw-voor-oud-situaties     juni ‘17 

 

- verdieping consequenties         mei – september ‘17 

 

co-creatie met Sportkoepel 

 



VERGOEDINGEN 

LOPENDE CONTRACTEN BEËINDIGEN 

 

- Ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers 

- schoonmaakvergoeding gebruik derden 

- schoonmaakvergoeding eigen gebruik 

- exploitatie 

- verzekeringen 

- huur kleedgebouw 

- klein onderhoud 

- energie 

INVOEREN HERIJKTE VERGOEDINGEN 

 

- Ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers 

- schoonmaakvergoeding gebruik derden 

Langlopende 

contracten 



INGEBRUIKGEVINGSVERGOEDING 

SITUATIE GELIJK SPEELVELD 
 

- compensatie gekoppeld aan recht 
van opstal voor kleedkamers 

 

- norm 1veld / 2 kleedkamers 

(accommodatienota) 
 

- Kostendekkende vergoeding € 50,- 

per m2 (excl. rentecomponent)  

 
- Uitgroeimodel voor #### 

WAS-SITUATIE 
 

- gekoppeld aan kleedkamers die 
door de vereniging zijn gefinancierd 

  

- 35% van (netto)huur voor gebruik 

velden voor één seizoen 
 

 



SCHOONMAAK GEBRUIK DERDEN 

SITUATIE GELIJK SPEELVELD 
 

- derde (scholen) maakt gebruik van 
kleedkamers 

 

- vergoeding van € 62,- per week op 

basis van drie schoonmaakbeurten 
per twee kleedkamers 

 

- op basis van reëel gebruik  

- aantal kleedkamers 
- gebruik 7, 18, 25 of 40 weken 

WAS-SITUATIE 
 

- verschillende afspraken met 
verenigingen 

 

 



 

EIGENDOM – SCENARIO’S 

Heeft de vereniging zelf geïnvesteerd? 

VERENIGING BETAALT HUUR VERENIGING KRIJGT RECHT VAN OPSTAL 

Heeft de vereniging de wens om eigenaar te worden? 
NEE 

JA 

Denkt de vereniging eigenaarslasten te kunnen betalen? 

JA 

JA 

NEE 

NEE 



 

VERENIGING BETAALT HUUR 

- kostendekkend huurbedrag € 45,- per m2 (excl. rentecomponent)  

 

- gemeente vraagt huur voor het gebouw in de huidige staat 
 

- gemeente draagt eigenaarslasten (kapitaalslasten, OZB, verzekeringen en 

overige belastingen) 

 

- gemeente neemt gebouw op in haar onderhoudsplan  

 



 

VERENIGING KRIJGT RECHT VAN OPSTAL 

- gemeente draagt gebouw over in huidige staat 

 
- vereniging verantwoordelijk voor onderhoud en draagt eigenaarslasten 

(kapitaalslasten, OZB, verzekeringen en overige belastingen) 

 

- overdrachtsbelasting 
 

- gemeente verankert toekomstige nieuw-voor-oud situaties in beleid 

   



 

ONDERSTEUNING VAN VERENIGINGEN 

- Voor clubs die aangeven financieel moeilijk te zitten 

 
- ondersteuning door Huis van de Sport en/of sportbonden en Sportkoepel 

 

- Ingroeimodel van maximaal 5 jaar gekoppeld aan een zelfevaluatie 

    

 



 

VERVOLGTRAJECT 

- gesprekken met verenigingen       t/m half november 2017 

 
- bedenkperiode verenigingen      tot maart 2018 

 

- Informeren politiek  wethouder     eind november 2017  

       raad      januari 2018 
 

- beëindigen vergoedingen       1 januari 2018 

 

- Implementatie eigenaar / huur     aanvang seizoen 2018-2019 

 


