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Beleidsveld

Sport

Geachte heer, mevrouw,
In juli 2017 heeft uw raad het nieuwe tarievenbeleid en de tarieven voor de sportaccommodaties
vastgesteld. Om te monitoren welke effecten deze wijzigingen teweeg brengen bij de sport heb ik u
toegezegd het tarievenbeleid in 2019 te evalueren en in september 2018 een effectmeting te doen. In
afstemming met Sport Utrecht is een enquête opgesteld om op te vragen of de contributie en de
ledenaantallen zijn gewijzigd. Deze enquête hebben de sportclubs anoniem ingevuld. Met deze brief
informeer ik u over de opbrengsten van de enquête. Tevens wil ik u informeren over de deelname aan
de ingroeiregeling.
Aan de geënquêteerden is gevraagd in hoeverre zij een aanpassing hebben gedaan naar aanleiding van
de tariefswijziging van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bijna de helft (45%) geeft aan dat zij
geen aanpassing doorgevoerd hebben. 32% geeft aan dat zij de contributie aangepast hebben en 14%
heeft het aantal uren inhuur van de locatie gewijzigd. In de bijlage vindt u een uitgebreide
samenvatting van de enquête effecten tarievenbeleid. Voor zowel het ledenaantal als de hoogte van de
contributie is niet uit de enquête af te leiden of de totale stijging van contributie of ledenaantallen een
direct effect is van wijziging van de tarieven.
Bij de evaluatie in 2019 zullen naast de effecten op contributie en ledenaantallen, ook de
budgetneutraliteit en de gevolgen voor de bezetting geanalyseerd worden. Om de stijging van
contributie of de daling van leden meer in samenhang met de gewijzigde tarieven te kunnen
beoordelen zullen we dit aan het eind van het sportseizoen 2018-2019 samen met Sport Utrecht met
enkele verenigingen onderzoeken. Een van de uitgangspunten van het nieuwe tarievenbeleid was dat
het geen geld mocht kosten maar ook geen extra geld hoefde op te leveren; budget neutraal. Ook dit
zal in 2019 in beeld gebracht worden.
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