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Het college van B&W besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de verordening sporttarieven Harderwijk 2014,
voortkomend uit de tarievennota binnensport, vastgesteld d.d. 9 januari 2014.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de sporttarieven voor 2014-2015, t.w. ‘tarievenblad
sportaccommodaties gemeente Harderwijk 2014-2015’, ‘tarievenblad individueel gebruik zwembad
De Sypel 2014-2015’ en ‘productenlijst sportcomplex de Sypel 2014-2015’
Inleiding
Jaarlijks worden zowel de individuele tarieven voor het zwembad als de gebruikstarieven voor de
gemeentelijke sportaccommodaties aangepast.
Op 9 januari 2014 is de nieuwe tarievennota binnensport vastgesteld door de Raad. Deze stelt een nieuwe
structuur voor met maatschappelijke en commerciële tarieven. Met deze nota zijn de maatschappelijke
tarieven al vastgesteld en besproken voor de sportaccommodaties. Hierin is zowel de index volgens de
gemeentelijke begrotingsrichtlijnen, als de bezuinigingsmaatregel van een verhoging van 5% volgend uit de
besluitvorming door de raad (2011), verwerkt.
De ingangsdatum voor de gebruikstarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties valt samen met de
start van het nieuwe verenigings- en onderwijsseizoen, namelijk per 1 augustus 2014. Voor het individuele
bezoek aan zwembad de Sypel is de ingangsdatum gebaseerd op de sluiting van het buitenbad, waardoor
het nieuwe seizoen start op 1 september 2014.
Beoogd effect
Het actualiseren van de tarieven in relatie tot de gewijzigde structuur in de vastgestelde tarievennota
binnensport. Met de nieuwe tarievennota willen wij bijdragen aan de programmadoelen van de betrokken
en leefbare Stad door het bevorderen van sportdeelname en een gezonde leefstijl. Het invoeren van een
maatschappelijk tarief bevordert sportstimulering in de breedste zin van het woord, niet alleen door
verenigingen, maar ook door o.a. overige sportaanbieders, wijk- en buurtinitiatieven en activiteiten van
combinatiefunctionarissen.
Argumenten
1. De nieuwe tarievennota binnensport kent door zijn gewijzigde structuur een andere
begripsbepaling, die toegelicht wordt in de verordening sporttarieven Harderwijk 2014. Deze
toelichting is bepalend voor de tariefsbepaling van de sportaccommodaties.
2. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats van de gebruikstarieven van de gemeentelijke
sportaccommodaties en de individuele tarieven voor het zwembad.. De algemene basis voor deze
aanpassing is het vastgestelde percentage overeenkomstig de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.
Het gehanteerde percentage voor de programmabegroting 2014 is 1,6%. Volgend uit de
besluitvorming rond de bezuinigingen in 2011 heeft de Raad besloten tot een tariefsverhoging van
de binnen- en buitensportaccommodaties van 10%. Deze verhoging is gefaseerd ingevoerd,
namelijk met een verhoging van 5% ingaande seizoen 2013/2014 en een verhoging van 5%
ingaande seizoen 2014/2015.
In de vastgestelde tarievennota binnensport is een nieuwe structuur ingezet, met een
maatschappelijk en commercieel tarief. Deze vereenvoudiging van de tarievenstructuur bevordert
sportstimulering in de breedste zin van het woord.
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Communicatie
De tarieven worden gepubliceerd in het Kontakt en op de website van de gemeente Harderwijk.

Bijlagen
1. Verordening sporttarieven Harderwijk 2014
2. Tarievenblad sportaccommodaties gemeente Harderwijk, 2014-2015
3. Tarievenblad individueel gebruik zwembad de Sypel 2014-2015
4. Productenlijst sportcomplex de Sypel 2014-2015
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