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Bezetting sportaccommodaties

Beleidsveld

Sport

Geachte leden van de raad,
Bij de besluitvorming over de nieuwe tarievenstructuur voor sportaccommodaties (raadscommissie 22
juni 2017, gemeenteraad 6 juli 2017) is de toezegging gedaan om in september 2018 de
bezettingscijfers van de sportaccommodaties te presenteren. In deze memo met bijbehorende bijlagen
wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van deze bezettingscijfers. In zijn algemeenheid kunnen
we constateren dat er sprake is van een stijging van de bezetting op de sportaccommodaties zowel bij
de buitensport als bij de binnensport.
Bij de presentatie van de ontwikkeling is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten en meetmethoden als
bij de nulmeting in september 2017 (memo met kenmerk 4358491/20170906) waarbij een
onderscheid is gemaakt tussen de meetmethodiek bij buitensport en de binnensport.
Buitensport (zie bijlage bezetting buitensport):
Bij de buitensport spreken we van twee vormen van gebruik te weten het trainingsgebruik
(doordeweeks) en het wedstrijdgebruik (weekenden).
In de bijlage is per sportpark en vereniging het aantal trainingsuren per week (volgens opgave door
verenigingen aan Stadsbedrijven) gedurende het seizoen 2016/2017 en seizoen 2017/2018
weergegeven. Indien meerdere verenigingen op 1 sportpark samen gebruik maken van een of
meerdere velden is dit gebruik geel gemarkeerd. Het is niet zo dat alle aanwezige trainingsvelden dan
gedeeld worden.
Een aantal verenigingen heeft een gebruiksovereenkomst waarbij de nieuwe tarievenstructuur niet
toegepast kan worden vanwege andere contractuele afspraken. Deze zijn apart vermeld.
De bezetting van de buitensport laat een positieve ontwikkeling zien: het aantal trainingsuren per week
neemt met 7,6% toe van 1245 naar 1339 uren per week. De stijging onder de verenigingen met de
nieuwe tarieven is 7,5%, van 885 naar 991 trainingsuren per week, de stijging onder de vereniging met
de oude tarieven is 7,8%, van 360 naar 388 trainingsuren per week. Een aantal uitschieters zoals de
daling bij Kampong voetbal en vv de Meern lijkt met de maximering van het trainingstarief samen te
hangen, deze is namelijk van 22,5 uur naar 25 uur per veld per week gegaan. De maximering houdt in
dat indien een vereniging meer dan 25 uur gebruik maakt van het trainingsveld zij nooit meer hoeven
te betalen dan 25 maal het trainingstarief per uur. Deze maximering is voor alle verenigingen
ingesteld. Zat een vereniging voorheen op 23 trainingsuren dan werd ruimer ingehuurd, men huurt nu
meer naar wat men daadwerkelijk nodig heeft.
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De stijging in trainingsuren bij HC Rijnvliet is gekoppeld aan het feit dat dit een nieuwe, groeiende,
vereniging is. De stijging bij Zwaluwen voetbal komt voort uit de omzetting van een grasveld naar een
kunstgrasveld waardoor er meer trainingsuren mogelijk zijn.
Bij het wedstrijdgebruik in seizoen 2016/2017 gold 1 tarief voor het gehele weekend. Er is niet
specifiek bijgehouden of de vereniging het veld zaterdag en/of zondag nodig had. In seizoen
2017/2018 is dit uit elkaar getrokken. De vereniging heeft specifiek kunnen aangeven hoeveel velden
zij op zaterdag en hoeveel velden zij op zondag nodig heeft. In de bijlage is per sportpark en per
vereniging het aantal velden per weekenddag zowel seizoen 2016/2017 als in seizoen 2017/2018
weergegeven. Ook hier is in geel gemarkeerd indien verenigingen samen gebruik maken van een of
meerdere wedstrijdvelden.
Het is niet mogelijk om nu al een vergelijking te maken tussen de beide jaren om de hierboven
genoemde reden. Pas in september 2019 kan zichtbaar worden of de nieuwe tarieven van invloed zijn
op de inhuur van velden voor wedstrijdgebruik.
Voorlopige conclusie
Het gebruik op de wedstrijd dagen en het gebruik van de atletiekbaan is gelijk gebleven. Het totaal
aantal trainingsuren van de verschillende verenigingen op de sportvelden is gestegen.

Binnensport (zie bijlage bezetting binnensport):
De bijlage geeft een overzicht van de bezetting in 4 verschillende tijdsperioden in de gymzalen, de
sportzalen en de sporthallen in seizoen 2016/2017 en seizoen 2017/2018.
Voor zowel de gymzalen, sportzalen als de sporthallen geldt dat de bezetting is gestegen in de 4
tijdsperioden. De binnensportaccommodaties worden gebruikt door onderwijs en sport. De tijden van
dit gebruik in een gymzaal/sportzaal zijn anders dan in een sporthal.
Onderwijsgebruik:
Gymzalen en sportzalen zijn primair gebouwd voor het geven van gymlessen aan leerlingen van het
basis onderwijs. Gedurende schooltijden (blok 8.30-15.00 uur) worden deze dan ook bijna optimaal
gebruikt. Bezetting gymzalen stijgt van 89% naar 92%, bezetting sportzalen stijgt van 94% naar 100%.
In de sporthallen maakt het voortgezet onderwijs gebruik van de tijden tussen 8.30-16.30 uur. Door
de groei van het leerlingenaantal op deze scholen stijgt het gebruik van 52% naar 58% tot 15.00 uur en
van 11% naar 14% op het tijdsblok 15-18 uur.
Sportgebruik
Het sportgebruik in de gymzalen en sportzalen stijgt gemiddeld van 20% naar 23%.
Het sportgebruik in de sporthallen neemt licht af in het tijdsblok 15-18 uur. Reden hiervoor is dat het
gebruik door onderwijs in dit tijdsblok toeneemt. Een aantal uren is hierdoor niet meer beschikbaar
voor de sport. Het avondgebruik in de sporthal is al optimaal ingedeeld.
De bezetting van de sporthal in het weekend is toegenomen van 42% naar 47%. In Sportcentrum
Galgenwaard zijn meer toernooien georganiseerd, Floorball heeft meer wedstrijden in Utrecht kunnen
organiseren. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor het gebruik in de weekenden.
Voorlopige conclusie
De gemiddelde bezetting in de binnensportaccommodaties is gestegen:
Gymzaal van 42% naar 46%
Sportzaal van 48% naar 54%
Sporthal van 55% naar 58%
Pilot daluren (motie 121)
Om te onderzoeken of het tarief van invloed kan zijn op de bezetting is bij de invoering van het nieuwe
tarievenbeleid door een aantal partijen motie 121 ingediend. Bij de uitvoering van deze motie is in 8
gymzalen het daluurtarief in de weekenduren extra verlaagd met 50%. In 2 sporthallen is het
daluurtarief op de doordeweekse dagen tussen 8.30-16.00 uur verlaagd met 50%. Voor de sportzalen
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bestaat er geen daluurtarief in het weekend. Als pilot is het daluurtarief in het weekend ingevoerd bij 1
sportzaal. Het gaat hierbij enkel om de hele sportzaal.
Het verlagen van de tarieven van de gymzalen in het weekend heeft effect op de bezetting van deze
gymzalen. In de gymzalen waar de pilot loopt is in 1 jaar de bezetting met 101,8% gestegen van 390
uur naar 787 uur. In de gymzalen waar de pilot niet loopt is de bezetting met 16,3% gestegen van
4766 uur naar 5542 uur.
De pilot geldt voor 2 jaar, startende 1 augustus 2017. Rond 1 september 2019 kunnen we een
definitieve analyse maken en conclusies trekken.
Voorlopige conclusie:
Verlaging van de tarieven in sportzaal en in de beide sporthallen heeft niet tot een wijziging van de
bezetting geleidt. Bezetting in de gymzalen is gestegen en bij de pilot daluren is de bezetting
verdubbeld.
Activiteiten ondernomen om de bezetting te verhogen:
De activiteiten hebben zich toegespitst op het verbeteren van de bekendheid van de gymzalen.
1. In de maand januari 2018 is in de wijk NoordWest een campagne gevoerd om de gymzalen meer
onder de aandacht van de burger te brengen. Er is voor deze wijk gekozen omdat er relatief veel
gymzalen liggen die allen een zeer lage bezetting kennen. Er zijn in de wijk posters opgehangen, er
zijn flyers verspreid en nabij de toegangsdeur van de gymzaal is met een soort graffiti kenbaar
gemaakt dat hier een gymzaal is.
2. De gemeentelijke gymzalen liggen veelal onzichtbaar in de wijk aan een school gebouwd. Om de
herkenbaarheid van de gymzalen te vergroten zijn ze borden vervangen door meer in het oog
springende borden. Op de nieuwe borden staat naast de vermelding van de locatie ook dat deze locatie
gehuurd kan worden met link naar de website. 95% van de gymzalen is inmiddels voorzien van de
nieuwe borden.
Ik ga ervanuit u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Maarten van Ooijen

Bijlagen:
1. Bezetting buitensport
2. Bezetting binnensport
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