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Nieuwe tarieven en subsidies voor verenigingen 
 

Het college heeft voor de sportverenigingen, cultuur- en welzijnsorganisaties nieuwe regels gemaakt 

voor tarieven en subsidies. Het is geen bezuiniging, maar een nieuwe verdeling op basis van gelijkheid 

en de uitgangspunten van gemeentelijk beleid. De nieuwe regels legt het college voor aan de 

gemeenteraad, die daarover naar verwachting in september een besluit zal nemen. 

 

Bij tarieven gaat het om de prijs die verenigingen moeten betalen voor huur, gebruik of pacht van gemeentelijke 

gebouwen en terreinen. Subsidies geeft de gemeente aan sportverenigingen, cultuur- en welzijnsorganisaties 

om activiteiten te ondersteunen. 

 

Eenduidig en transparant 

De nieuwe tarieven zijn eenduidig en transparant. Ze zijn eenduidig omdat voor gelijke voorzieningen ook 

dezelfde tarieven gelden. Die gelijkheid was er niet. De tarieven waren tot nog toe verschillend omdat ze in de 

loop der tijd los van elkaar zijn ontstaan. De tarieven zijn transparant omdat ze helder laten zien welke 

vereniging wat betaalt en waarom. De gemeente kijkt daarbij eerst naar de onkosten van de gebouwen en 

sportvelden. Die worden niet 100% doorberekend, want dan zouden de prijzen wel erg omhoog gaan. De 

prijzen voor onderwijs en verenigingen zijn ook lager dan voor commerciële gebruikers. 

 

Activiteiten die passen bij het beleid 

Ook de nieuwe subsidieregels zijn eenduidig en transparant. Met de subsidies wil het college nog sterker  

activiteiten subsidiëren die passen bij het beleid van de gemeente. De gemeente wil zo bijdragen aan krachtige 

(vrijwilligers)organisaties, die klaar zijn voor de toekomst. Er zijn jaarlijks terugkerende subsidies voor de grotere 

organisaties en het verenigingsleven. Daarnaast zijn er, om in te spelen op trends en ontwikkelingen, nieuwe 

eenmalige subsidie mogelijkheden. De nieuwe subsidieregels passen bij de uitgangspunten die de gemeente 

op meer terreinen doorvoert. Ze gaan uit van eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Ook inclusie is 

belangrijk, dat wil zeggen dat iedereen mee moet kunnen doen. 

 

Overgang 

Gevolg van de nieuwe regels is dat een en ander verandert voor de verenigingen. Voor de verenigingen waarbij 

het verschil tussen de nieuwe en oude situatie meer dan 1.000 euro per jaar is, is er een overgangsregeling van 

twee jaar. Een bijzondere positie heeft zwemvereniging Flevo, die erg geraakt wordt door het nieuwe beleid. Het 

college maakt daarom voor Flevo een uitzondering. Flevo krijgt een basisbedrag dat € 18.000 hoger is dan de 

andere basissportverenigingen.  

 

Aanpassingen 

Het college heeft de plannen meerdere keren met verenigingen besproken en verkennend aan de 

gemeenteraad voorgelegd. Naar aanleiding van de gesprekken zijn de plannen aangepast. Zo is bijvoorbeeld 

besloten dat elke vereniging in aanmerking komt voor een basisbijdrage, ongeacht het aantal leden. Voor elk 

doelgroep lid (leden jonger dan 19 jaar en ouder dan 65 jaar) is de bijdrage bovendien even hoog.  

 

Het college is tevreden met de input die de afgelopen maanden vanuit de verenigingen is gekomen. 

Wethouder Harke Dijksterhuis: "Onze gemeente kent, mede dankzij de vele vrijwilligers, een rijk 

verenigingsleven. Dat vinden wij enorm waardevol. Het nieuwe voorstel zorgt er voor dat de gemeente sport, 

cultuur en ontmoeting op een transparante en ruimhartige manier blijft ondersteunen".  

Wethouder Aboyaakoub is ook blij met de eenduidigheid in de tarieven voor bijvoorbeeld huur van 

accommodaties: "De samenwerking tussen de diverse verenigingen en de gemeente is de laatste jaren steeds 

professioneler geworden. Dit nieuwe beleid past daar goed bij en helpt om jonge en oudere inwoners op een 

laagdrempelige manier mee te laten doen aan sport en cultuur". 

 

Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. Als de gemeenteraad met de regels instemt, gaan ze 

per 1 januari 2022 in. 
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