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Advies 
Nummer: 12INT01414 

*12INT01414* 

  

Voor de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport 

Ź Onderwerp: Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2013 

 Openbaar Ja Datum DB: 13 juni 2012 Datum AB: 25 juni 2012 

 College b&w Ja Uiterlijke datum: 18-9-2012 

 Commissie SLZ/ABZM Ja Uiterlijke datum: 9-10-2012 

 Raad: Ja Uiterlijke datum: 6-11-2012 

 Advies: 

1. Tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013 

vaststellen zoals aangegeven in het ontwerp-tarievenbesluit 

2. De ingangsdatum voor alle tarieven vaststellen op 1 januari 2013 

 

Algemeen: 
 

In dit voorstel wordt rekening gehouden met de jaarlijks door te voeren verhoging van alle 

tarieven in algemene zin met het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage. Voor 2013 is dit 

vastgesteld op 1,3%. 

Daarnaast heeft voor 2013 heeft een heroverweging van de hoogte van een aantal tarieven 

plaatsgevonden als onderdeel van een financiële taakstelling per 1-1-2013 van  

ｷ 112.500,-- per jaar.  Vanuit de tarieven wordt, uitgaande van gelijkblijvend gebruik, in dit 

voorstel rekening gehouden met een meeropbrengst van ｷ 83.000,--.   
 

Aanpassing tarieven i.r.t. de financiële taakstelling 

 
Voorgesteld wordt:   

 

1. Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties: 

a. een extra verhoging van 10% van de tarieven voor het gebruik door gemeentelijke 

sportverenigingen; 

b. een extra verhoging van 50% van de tarieven voor het overig gebruik door 

particulieren en niet-commerciële instellingen gevestigd in de gemeente 

Hellendoorn; 

c. een verhoging van 10% voor het niet-commercieel gebruik door particulieren en 

niet-commerciële instellingen buiten de gemeente Hellendoorn.  

 
2. Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties rekening te   

houden met een extra verhoging van 50% van de tarieven voor de vaste gebruikers van deze 
accommodaties. 

 

3. De tarieven voor het gebruik van het Ravijn -Zwem Sport Zorg- , in afwachting van een 

afzonderlijke discussie m.b.t. het optimaliseren van de exploitatiebegroting voor dit 

complex, conform de gemeentelijke begrotingsrichtlijn uitsluitend verhogen met de 

gemeentelijke inflatiecorrectie van 1,3%.* 
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* N.B. De sporthal in Het Ravijn ｦZwem Sport Zorg- valt onder de categorie gemeentelijke 

binnensportaccommodaties en de tarieven hiervoor worden op basis van dit voorstel aangepast 

conform het voorstel onder 1. t.a.v. de gemeentelijke binnensportaccommodaties.  

 

Piek- en daltarieven recreatief zwemmen 
 

Voorgesteld wordt om bij de tarieven voor het recreatief zwemmen het systeem van piek- en 

daltarieven te laten vervallen en te vervangen door een gemiddeld tarief dat bij gelijkblijvend 

gebruik tot dezelfde inkomsten leidt. (Zie Bijlage voor berekening). 

De ervaringen met piek- en daltarieven voor deze doelgroep zijn dat dit geen extra impuls heeft 

gegeven aan het bezoek aan het recreatief zwemmen, extra administratieve en organisatorische 

handelingen vraagt en tot veel discussie heeft geleid i.r.t. het vaststellen van blokuren voor het 

recreatief zwemmen in het binnen- en buitenbad.  

 

Tarieven doelgroepactiviteiten 
 

De tarieven van de doelgroepactiviteiten kunnen zonder goedkeuring van de raad worden 

vastgesteld. Om die reden zijn deze tarieven niet in het tarievenbesluit opgenomen. Voorgesteld 

wordt de tarieven voor 2013 t.o.v. 2012 als volgt te verhogen. 

 

Tarieven losse les 2012 2013 

 

Aquajoggen*  4,55   4,60 

Aquasteps*  4,55   4,60 

Aquatief*   4,55   4,60 

Zumba* (nieuwe activiteit)    4,60  

Ouder- en kindzwemmen**  6,10   5,60  

2e kind o.b.v. tarief los bad jeugd    3,00 

Discozwemmen (nieuwe activiteit)    3,50 

Kiddy Splash  (nieuwe activiteit)    3,00 

Diplomazwemmen 15,45 16,00 

 

N.B. Activiteiten met * bieden mogelijkheid van een 10-lessenkaart voor de prijs van 9 losse 

lessen.   
** Voor Ouder- en kindzwemmen is geconstateerd dat de prijs t.o.v. de meeste omliggende baden te hoog is en 
leidt tot daling van het aantal deelnemers aan deze activiteit. 
 
Overig 
 
Ten aanzien van het ontwerp-tarievenbesluit (bijgevoegd) wordt voorgesteld artikel 6 als volgt te 

wijzigen: 

 

Artikel 6  

 

1. Voor het gebruik met een winstoogmerk van de sportaccommodaties vermeld onder 

A. wordt per gebruikssituatie een tarief vastgesteld en dit gebruik wordt contractueel 

vastgelegd. 

2. Voor het gebruik met een winstoogmerk van de sportaccommodaties vermeld onder 

B., C. en D. wordt een tarief geheven gelijk aan 200% (was 300%) van het tarief 

voor niet-commerciële instellingen uit de gemeente Hellendoorn. Tevens zullen de 

eventuele bijkomende kosten in rekening worden gebracht. 

3. Voor het gebruik met een winstoogmerk van de tribune-elementen vermeld onder E. 

wordt een tarief geheven gelijk aan 200% (was 300%) van het tarief vermeld onder 

E. Tevens zullen eventuele bijkomende kosten in rekening worden gebracht. 

 

De motivatie hiervoor is dat het percentage van 300% tot een te hoge commerciële huur leidt 

waardoor potentiële commerciële huurders/gebruikers consequent afhaken. 
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