
 

 

Amendement behorende bij raadsvoorstel Harmonisatie Sporttarieven 
 
Constaterende dat,  
 

• het College aangeeft dat de gemeente te weinig tijd heeft gehad om “Gelijk Speelveld” af te 
ronden en te implementeren in beleid 

• op dit moment nog steeds niet duidelijk is wat de clubs terugkrijgen voor de enorme 
verhogingen die het College voornemens is hen in rekening te brengen  

• het “Gelijk Speelveld” ontbreekt en voor de voetbalverenigingen nog volledig onbekend is 

• het College in haar raadsvoorstel wel aangeeft waar de voetbalverenigingen duidelijkheid 
over willen (pagina 5 raadsvoorstel), maar geen concreet antwoord geeft op de betreffende 
punten 

• het College zelf onvoldoende tijd neemt in het proces om de reacties van de verenigingen 
serieus te beoordelen en mee te nemen in het raadsvoorstel 

• de voetbalverenigingen aangeven dat zij te weinig tijd hebben gehad voor het doorlopen 
van een deugdelijk proces om te kunnen reageren op het voorstel van de gemeente voor 
de harmonisatie van de sporttarieven de voetbalverenigingen en de gemeente het liefst 
zouden zien dat zowel de tariefsverhoging als het “Gelijk Speelveld” gecombineerd zouden 
moeten worden ingevoerd, maar het College aangeeft niet alles tegelijkertijd op te kunnen 
pakken het op dit moment niet duidelijk is wat de exacte financiële consequenties zijn voor 
de sportverenigingen en daarmee ook niet voor de gemeente omdat de gemeente geen 
concrete berekeningen kan maken voor het huidige jaar 

• de voetbalverenigingen tot die tijd niet aan hun leden kunnen uitleggen wat de verhoging 
van de sporttarieven voor hun vereniging betekent en wat hun vereniging mag verwachten 
van de gemeente omdat “Gelijk Speelveld” nog niet geregeld is 

• het college een wijziging in de ingroeiregeling heeft aangebracht (van 5 naar 6 jaar) ten 
opzichte van het concept voorstel en hierdoor een begrotingswijziging noodzakelijk is 

 
 
Overwegende dat 
 

• het logisch zou zijn om het eerst te hebben over wat je krijgt, “Gelijk Speelveld”, voordat je 
het gaat hebben over wat je hiervoor gaat betalen 

• er door het College en andere raadspartijen is aangegeven de inspraak en betrokkenheid 
van de inwoners en verenigingen uit de gemeente Groningen, en specifiek de voormalige 
gemeenten Haren en Ten Boer, erg belangrijk te vinden 

• de voetbalverenigingen zich realiseren dat de gemeente de keuze maakt om de 
sporttarieven te harmoniseren en zich constructief en meedenkend willen opstellen in de 
uitwerking hiervan 

• het evident is voor de verenigingen dat duidelijk moet zijn wat de kosten en de baten zijn 
voordat de clubs zich geconfronteerd zien met de verhogingen 

• er al twee jaar onduidelijkheid is voor de verenigingen over wat zij mogen verwachten van 
de gemeente, het “Gelijk Speelveld” 

• Er door het college al in het voorstel aangegeven wordt dat door het uitstel van het 
ingroeimodel van 5 naar 6 jaar er verlies moet worden ingecalculeerd op de huidige 
begroting 

• harmonisatie van sporttarieven in feite niet zonder de invoering van “Gelijk Speelveld” kan 
en mag worden vastgesteld 

 
Besluit 
 
Het voorliggende raadsvoorstel te wijzigen in: 
 

• I de sporttarieven te harmoniseren als “Gelijk Speelveld” in het najaar van 2021 bij de 
behandeling van de Begroting 2022 is afgerond en kan worden vastgesteld  

• II deze pas te bespreken bij de bespreking van de begroting 2022  



 

 

• III de harmonisatie en Gelijk Speelveld in te laten gaan per 1/8/2022  
• IV tot het moment van de invoering van de harmonisatie van de sporttarieven en Gelijk 

Speelveld de voetbalverenigingen actief te informeren en te betrekken bij de inhoudelijke 
en procesmatige voorbereiding 


