Punt 5.

Gemeente
Hellendoorn

: Tarieven gemeentelijke
sportaccommodaties 2 0 1 4

A a n de raad
Samenvatting:
Voorgesteld wordt het ontwerp-tarievenbesluit
van de BLOS voor het gebruik van de
gemeentelijke
sportaccommodaties
in 2014 vast te stellen.
In het tarievenbesluit
wordt rekening gehouden met een verhoging van de tarieven in algemene
zin met 1,27 Zo gebaseerd op het gemeentelijk
gehanteerde inflatiepercentage
inclusief 6 Zo btw.
Een uitzondering
hierop zijn de badenkaarten
recreatief.
Voorgesteld wordt deze niet te verhogen
voor 2014. De huidige tarieven moeten, afgezet tegen het aanwezige voorzieningenniveau,
de
gebruiksmogelijkheden
en een vergelijking met omgevingstarieven,
al als hoog
aangemerkt
worden.
Daarnaast heeft voor 2014 een heroverweging
van de hoogte van een aantal
tarieven
plaatsgevonden
als onderdeel van een financiële taakstelling met ingang van 2014 van
C 30.000,exclusief 6 Zo btw voor binnen- en buitensport
(kadernota) en C 31.000,exclusief
6 Zo btw voor Het Ravijn -zwem sport zorg- (uit eerste bestuursrapportage
2013 in verband met
exploitatie Het Ravijn}. De totale extra inkomsten uit de tarieven (exclusief 1,27 Zo) bedragen
C 56.000,over 2014. Hierbij is uitgangspunt
dat er sprake is van gelijkblijvend
gebruik in 2014.
De vaststelling
van de tarieven is in overeenstemming
met de
begrotingsrichtlijnen.
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Ten aanzien van deze taakstellingen
wordt
voorgesteld:
1. Extra inkomsten van č 16.000,-, j
bi gelij kblij vend
gebruik, voor het gebruik van de
gemeentelijke
binnensportaccommodaties.
De tarieven worden geharmoniseerd
door de
tarieven van sporthal - sportzaal - gymlokaal - danszaal (De Voordam) te relateren aan de
afmetingen van het vloeroppervlak.
De gemiddelde tariefsverhoging
is 6,5 Zo.
2. Extra inkomsten van č 16.000,- voor het gebruik van de
gemeenteli
j ke
buitensportaccommodaties.
De gemiddelde tariefsverhoging
is 10 Zo voor de vaste
gebruikers
van deze
accommodaties.
3. Het realiseren van een kostenreductie
van Ç 10.000,- voor Het Ravij n -zwem sport zorg-,
onder andere via technische aanpassingen
en efficiencymaatregelen
op
activiteitenniveau.
4. Extra inkomsten van C 24.000, -, bij gelij kblij vend
gebruik, vanuit verenigingsgebruik
in Het
Ravijn. De tariefsverhoging
voor het wedstrij dbad
is 6' Zo en voor het instructieen
doelgroepenbad
20 Zo.
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Verder wordt voorgesteld
om:
5. De badenkaarten
recreatief voor 2014

niet te

verhogen.

Concept Besluit:
Besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.
Nijverdal, 17 september 2 0 1 3
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Advies commissie(s):
De commissie SLZ stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Nr. 13INT02412

Bijlagen:
Ontwerp-tarievenbesluit 2 0 1 4
Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2 0 1 4

Nijverdal, 29 oktober 2 0 1 3

