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Geachte heer, mevrouw,
ln de raadsinformatiebrief van 25 januari 2019 (kenmerk 18160) hebben wij u geïnformeerd over het
proces om te komen tot het nieuwe tarieven- en subsidiestelsel. Daarin hebben wij verschillende
stappen onderscheiden. lnmiddels zijn we ruim een half jaar verder en willen we u op de hoogte
stellen van waar we nu staan, welke vervolgstappen nog nodig zijn en wanneer we dit nieuwe beleid
ter besluitvorming aan u willen voorleggen.

Schetsontwerpen
Op dit moment hanteert de gemeente verschillende varianten van tarieven en subsidies. Veelal is niet
meer te achterhalen hoe de tarieven en subsidies zijn opgebouwd en/of zijn deze tarieven en
subsidies historisch zo gegroeid. Dit leidt tot onduidelijkheid en soms oneerlijkheid tussen
verschillende verenigingen of instellingen. De gebruikers van de accommodaties en de ontvangers
van subsidies hebben meerdere keren aangegeven dat een eerlijk en transparant stelsel dringend
gewenst is. Ook uw raad heeft dit nadrukkelijk gevraagd. Om te komen tot een eerlijker en
transparanter stelsel hebben wij voor de tarieven en subsidies uitgangspunten benoemd en deze
uitgewerkt in een schetsontwerp.
Voor de tarieven geldt dat in eerste opzet een kostprijs per categorie of type accommodatie berekend
is aan de hand van de exploitatie- en instandhoudingslasten in de gemeentebegroting. Vervolgens is
bepaald welk deel van deze integrale kostprijs doorberekend wordt aan de gebruikers, de
zogenaamde dekkingsgraadbepaling. op basis daarvan zijn tariefgroepen bepaald.
Op basis van deze drie bouwstenen (kostprijsbepaling, dekkingsgraadbepaling en tariefgroepen) is
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een schetsontwerp gemaakt voor kostprijsgeoriënteerde tarieven (en dus geen kostpriisdekkende
tarievenl). Voor de subsidies is er een schetsontwerp gemaakt op basis van het huidige systeem, de
visie van de dialooggroep Leefstijl, het coalitieakkoord Verbinden met Ambitie en een benchmark van
de subsidies bij de omliggende gemeenten.

Consequenties
De schetsontwerpen van tarieven en subsidies hebben consequenties voor de verenigingen. Wij
hanteren als voorlopig uitgangspunt dat er per saldo geen sprake mag zijn van een bezuiniging, wel
kunnen er herverdeeleffecten optreden. Voor de ene vereniging is dit gunstig, voor een andere
ongunstig. Op basis van de gegevens waarover we op dit moment beschikken, hebben wij een eerste
doorrekening gemaakt van de financiéle consequenties voor de verschillende verenigingen. Echter, dit
beeld is nog niet volledig omdat we mogelijk niet alle geldstromen tussen vereniging, gemeente en/of
exploitant inzichtelijk hebben.
De komende maanden willen we de financiële consequenties checken bij de belanghebbende
verenigingen en organisaties. Op die manier willen we het complete financièle plaatje helder krijgen.
Ook praten we conform de eerder gepresenteerde aanpak met verenigingen door over mogelijke
vervolgscenario's. Hierbij blijven eerlijkheid en transparantie de leidende principes.
ln geval van sterk negatieve financiële consequenties voor een specifieke vereniging zullen wij
nadenken over een ingroeimodel of eventueel maatwerk om de consequenties te verzachten. ln het
najaar gaan wij hierover in gesprek met de verenigingen.
ln de eerder gepresenteerde aanpak is vervolgens een richtinggevende besluitvorming door uw raad
voorzien. Op basis van de huidige inzichten kan deze besluitvorming begin volgend jaar plaats vinden
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben
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