Punt 9.

Gemeente
Hellendoorn

: Tari even gemeenteli jke
sportaccommodaties 2 0 1 3

A a n de raad
Samenvatting:
Voorgesteld wordt h et ontwerp-tarievenbes/uit
van de blos voor h et gebruik van de
gemeentelijke
sportaccommodaties
in 2013 vast te stellen.
In h et tarievenbesluit
wordt rekening geh ouden met een verh oging van de tarieven in algemene
zin met 1,3 Zo gebaseerd op h et gemeentelijk ge
h anteerde
inflatiepercentage.
Daarnaast h eeft voor 2013 een h eroverweging
van de h oogte van een aantal
tarieven
plaatsgevonden
als onderdeel van een financiële taakstelling per 1-1-2013 van 6
112.500,-per
jaar. Vanuit de tarieven wordt, uitgaande van gelijkblijvend
gebruik, in dit voorstel
rekening
gehouden met een meeropbrengst
van 6 83.000, -.
Ten aanzien van deze financiële taakstelling
wordt
voorgesteld:
1. Voor h et gebruik van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties:
a. een extra verh oging van 10 Zo van de tarieven voor h et gebruik door
gemeentelijke
sportverenigingen;
b.
een extra verh oging van 50 Zo van de tarieven voor h et overig gebruik door
particulieren
en níet-commerciële
instellingen gevestigd in de gemeente
Hellendoorn;
c.
een verh oging van 10 Zo voor h et niet-commercieel
gebruik door particulieren
en nietcommerciële instellingen buiten de gemeente
Hellendoorn.
2. Voor h et gebruik van de gemeentelijke
buitensportaccommodaties
een extra verh oging van
50 Zo van de tarieven voor de vaste gebruikers van deze
accommodaties.
3. De tarieven voor h et gebruik van Het Ravijn - zwem sport zorg -, in afwach ting
van een
afzonderlijke discussie betreffende h et optimaliseren
van de exploitatiebegroting
voor dit
complex, conform de gemeentelijke
begrotingslijn,
uitsluitend te verh ogen met de
gemeentelijke inflatiecorrectie
van 1,3 Zo.
N.B. De sporth al in Het Ravijn -zwem sport zorg- valt onder de categorie
gemeentelijke
binnensportaccommodaties
en de tarieven h iervoor worden op basis van dit voorstel
aangepast conform h et voorstel onder 1. t.a.v. de gemeentelijke
binnensportaccommodaties.
Bij h et opstellen van de tarieven is een vergelijking gemaakt met de tarieven van
omliggende
gemeenten. Op basis h iervan is geconstateerd
dat de voorgestelde
tarieven gerech tvaardigd
zijn.
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Concept Besluit:
Besluiten conform bi jgevoegd ontwerp-beslui t.
Nijverdal, 11 september 2 0 1 2
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,
De secretar i s,

F. Di jkstra M B A ,

in iiiniiii i n HIM iiii

(code voor postverwerking)

mevr. A . H . RavēnBTT

= 2 =

Advies commissie(s):
De commissie S L Z stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.
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Bijlagen:
Ontwerp-tarievenbesluit 2 0 1 2

Nijverdai, 8 november 2 0 1 2

