
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk,16 januari 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO artikel 
40) over de kosten die worden berekend aan (sport-)verenigingen voor het extra gebruik van 
faciliteiten 
 
Geacht college,  
 
(Sport-)Verenigingen die naast de contractuele uren gebruik willen maken van bepaalde faciliteiten, 
zoals sportvelden en tennisbanen, moeten daarvoor extra betalen. Het gaat bijvoorbeeld om een 
tennisvereniging die buiten het overeengekomen aantal uren gebruik wil maken van een tennisbaan. 
Het uurtarief dat door de gemeente in rekening wordt gebracht, verschilt per faciliteit. De PvdA 
Ridderkerk heeft begrepen dat de tarieven die worden gehanteerd voor verenigingen soms een 
financiële drempel vormen om buiten de contractuele uren gebruik te maken van een faciliteit, terwijl 
die behoefte er wel is. De tarieven zouden in sommige gevallen hoger zijn dan commerciële tarieven 
die in de markt worden gehanteerd. Uitbreiding van het aantal contractuele uren is voor verenigingen 
vaak geen optie, omdat het niet om structurele uren gaat (het ene jaar is er wel behoefte aan en het 
andere jaar niet). Dit probleem speelt vooral bij verenigingen die velden en tennisbanen hebben 
‘teruggegeven’.  
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 
1. Wat is de hoogte van deze tarieven en hoe zijn deze berekend? Graag uw antwoord een 
onderscheid maken tussen de verschillende faciliteiten.  
2. Hoe verhouden deze tarieven zich tot commerciële tarieven in de markt? 
3. Sinds wanneer worden deze tarieven toegepast en worden deze jaarlijks aangepast?  
4. Hoeveel verenigingen hebben tot nu toe van deze mogelijkheid gebruikmaakt? 
5. Bent u met ons van mening dat de tarieven voor verenigingen geen financiële drempel zouden 
moeten zijn om buiten de contractuele uren gebruik te maken van een faciliteit indien daaraan op een 
bepaald moment behoefte is? Waarom wel/niet? 
6. Welke mogelijkheden zijn er om deze tarieven te verlagen? Kunt u in uw antwoord aangeven welke 
wet- en regelgeving van toepassing is? 
7. Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met verenigingen die de gehanteerde tarieven als een 
financiële drempel ervaren?  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te 
beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Jeroen Rijsdijk   
PvdA Ridderkerk 
 

 

 

 


