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Bericht Harmonisatie tarieven 
 
 
 
In januari 2020 is er een project gestart rondom de harmonisatie van de tarieven. Hierbij willen we 
graag meer informatie verstrekken over de invulling van dit project, waarbij we inzicht willen geven 
in de opdracht, de kaders, de werkwijze en het tijdspad. Daarnaast willen we u de mogelijkheid 
geven om mee te denken en aan te geven of we alles in beeld hebben.  
 
Opdracht  
Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer opgegaan in de nieuwe 
gemeente Groningen. Tot 1 januari voerden de gemeenten een eigen tarievenbeleid voor de verhuur 
van buiten- en binnensportaccommodaties. De nieuwe gemeente dient binnen twee jaren tot een 
harmonisatie van beleid te komen. Op 1 januari 2021 moeten de nieuwe tarieven zijn vastgesteld. 
Deze nieuwe tarieven gaan met ingang van het seizoen 2021/2022 in. 
  
De gemeente Groningen beschikt over een groot aantal sportaccommodaties, te weten: sporthallen, 
gymzalen, sportvelden en ijsbanen. In de praktijk maken gemeenten bij de bepaling van tarieven een 
grof onderscheid in buiten- en binnensporten.  
 
Buitensporttarieven 
De drie fusiegemeenten hadden ten aanzien van de tarieven een verschillend beleid. Ook is er 
bijvoorbeeld een verschil in wat de vereniging van de gemeente huurt. In Ten Boer worden alleen de 
velden verhuurd. In Groningen is in de huurprijs de veldhuur en de huur van de kleedkamers 
opgenomen. Een ander voorbeeld is dat sommige verenigingen ook werkzaamheden uitvoeren, 
waardoor het tarief lager is. Dit wordt momenteel allemaal in beeld gebracht. 
 
Binnensporttarieven 
Ook de tarieven voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en 
gymzalen) zijn verschillend. Zo zijn bijvoorbeeld de vergoeding voor bewegingsonderwijs van de 
verschillende oude gemeenten niet gelijk.  

 
Kaders en uitgangspunten  
De uitgangspunten vormen een belangrijk onderdeel bij de harmonisatie. Ze vormen de kaders en de 
spelregels. We hebben een aantal uitgangspunten samengevat uit de beschikbare informatie:  
• Het nieuwe stelsel is transparant en zo eenvoudig mogelijk uit te voeren;   
• De nieuwe tarieven zijn afgestemd op de grotere gemeenten (er is in ieder geval een vergelijking 

gemaakt met andere gemeenten) met aandacht voor de dorpen Ten Boer en Haren; 
• Harmonisatie vindt budgetneutraal plaats, behoudens eventuele bezuinigingsbesluiten/ 

taakstellingen; 
• De continuïteit van de verenigingen mag door het nieuwe tarievenstelsel niet in gevaar worden 

gebracht; 
• Het nieuwe tariefstelsel moet worden vastgesteld voor 1-1-2021.  

 
Voor besluitvorming is het noodzakelijk dat er zicht is op wat de gevolgen zijn van de voorstellen, niet 
alleen generiek, maar ook per gebruiker. Het is ook wenselijk dat er gewerkt wordt met varianten, 
zodat er een mogelijkheid is om keuzes te maken.  
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Werkwijze en proces  
Gezien de aard en complexiteit van de opgave is er voor dit project begeleiding en ondersteuning 
gewenst. Ondersteuning om het project verder in te richten, maar ook ervaring met harmonisatie 
van sporttarieven in andere gemeenten en alle daarbij komende aspecten en kennisoverdracht naar 
de gemeente Groningen. Drijver en Partners heeft de nodige ervaring en ondersteunt in dit traject. 
 
Om te komen tot een nieuw tarievensysteem dient een aantal stappen te worden doorlopen:  

 

1  Formeren projectorganisatie   Januari   

2  Plan van aanpak  Januari  

3  Inventarisatie en analyse    Januari/ februari  

4  Uitgangspunten harmonisatie   Januari/ februari  

5  Ontwikkelen harmonisatievoorstellen met varianten en uitwerking 
gebruikersniveau (incl. financiële gevolgen)  

Maart/ april  

6  Ontwerpvoorstel (nota)   Mei   

7  Overlegrondes met gebruikers(groepen)   Mei  

   

Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn, 
laat dit dan vooral weten. Uiteraard zijn ideeën en suggesties ook van harte welkom. Vriendelijk 
verzoek om dit voor 24 april te mailen naar e.brakel@groningen.nl.  
 
Ook willen we graag twee chatsessies organiseren om iedereen de mogelijkheid te bieden om in 
gesprek te gaan. Deze chatsessies staan gepland op donderdag 30 april van 15.00-16.00 uur en 
19.00-20.00 uur. Vriendelijk verzoek om ook voor 24 april aan te geven of u van deze chatsessie(s) 
gebruik wenst te maken. Zodra uw aanmelding hiervoor binnen is, ontvangt u meer informatie over 
de praktische kant van de chatsessie(s).  
 
Meer informatie over het project is te vinden op de site van Sport050, harmonisatie tarieven. 
https://sport050.nl/informatie/voor-sportaanbieders/harmonisatie-tarieven/ 
Houd deze pagina vooral ook in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken. 
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