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Onderwerp

Tarieven sportaccommodaties 2012

besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. de tarieven sportaccommodaties 2012 vast te stellen, inhoudende een trendmatige
verhoging van 1,5% (beleidsbegroting 2012, pag. 16), behoudens die tarieven waar in een
(gebruiks)overeenkomst afwijkende afspraken zijn vastgelegd en afwijkingen van praktische
aard (zoals borg);
2. kennis te nemen van het advies van de Leidse Sportfederatie;
3. bijgaande brief waarin de raad wordt geïnformeerd over de tarieven sportaccommodaties
2012 vast te stellen.

Pers samenvatting:
De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. Bij het
opstellen van deze tarieven 2012 is uitgegaan van de gemeentelijke trend van 1,5%.
Uitzondering daarop vormen de aanpassingen waar contractueel is vastgelegd dat er een
andere index zal worden gebruikt. Dit geldt voor de huur van gebouwen waar een aanpassing
plaats vindt op basis van de gemiddelde huurverhoging (1,3%, cijfers van het Ministerie van
VROM) en voor de huur van horeca in de sporthallen en zwembaden, waar een aanpassing
plaats vindt op basis van de consumenten prijsindex voor gezinnen (2,1%, cijfers van het
CBS).
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Geachte leden van de gemeenteraad,
De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. In de
bijlage treft u de tarieven aan die met ingang van 2012 gehanteerd zullen worden. Bij het
opstellen van deze tarieven is uitgegaan van de gemeentelijke trend van 1,5%
(beleidsbegroting 2012, pag. 16). Uitzondering daarop vormen de aanpassingen waar
contractueel is vastgelegd dat er een andere index zal worden gebruikt. Dit geldt voor het
gebruik van gebouwen waar een aanpassing plaats vindt op basis van de gemiddelde
huurverhoging (dit jaar 1,3%, cijfers van het Ministerie van VROM) en voor de tarieven van
horeca in de sporthallen en zwembaden, waar een aanpassing plaats vindt op basis van de
consumenten prijsindex voor gezinnen (dit jaar 2,1%, cijfers van het CBS).
Andere afwijkingen die volgens de overeenkomst met de betreffende gebruikers zijn
vastgelegd of wijzigingen ten opzicht van vorig jaar zijn:
TC Stevenshof
In het verleden werd er voor de "geprivatiseerde" tennisvereniging Stevenshof geen
grondhuuur in rekening gebracht en voor de "geprivatiseerde" tennisvereniging Zuid West
wel. Om aan deze ongelijke situatie een eind te maken is besloten om aan beide
tennisverenigingen een gelijke grondhuur in rekening te brengen.
Tribune Boshuizerkade FC Boshuizen
Het betreft hier de gemeentelijke tribune op het huidige complex van FC Boshuizen. Deze
vereniging is op het moment van ingaan van deze gebruiksprijs verhuisd naar het nieuwe
complex. De tribune op het nieuwe complex wordt door FC Boshuizen zelf gerealiseerd.
Clubgebouw GOL Sport
Het betreft hier de kantine bij veld 7. GOL Sport heeft dit clubgebouw eind 2010 verlaten en
heeft een tijdelijke clubruimte bij FC Boshuizen in afwachting van het in gebruik nemen van
het vernieuwde complex Boshuizerkade.
Clubgebouw Biento Kikkerpolder II
De honkbalvereniging Biento maakt sinds kort gebruik van de accommodatie aan de
Kikkerpolder. Deze vereniging speelde hiervoor op sportpark Boshuizerkade waar het aantal
velden is teruggebracht door de herinrichting van het sportterrein. Het terrein aan de
Kikkerpolder werd hiervoor gebruikt door de honkbalvereniging Keytown Hitters maar die

heeft zich opgeheven waardoor de accommodatie beschikbaar kwam. Met Biento is ten
aanzien van het gebruik van het clubgebouw een huurgewenningsperiode afgesproken om
de vereniging in staat te stellen aan de hogere huur te wennen.
Vergaderruimte sportcomplex De Zijl
Het tarief voor het gebruik van de vergaderruimte in het sportcomplex De Zijl wordt niet
gewijzigd om praktische reden. Veelal wordt het gebruik ter plekke contant afgerekend.
Squashtarieven losse verhuur
Het gebruik vindt plaats tegen ronde bedragen, waardoor een vlotte afhandeling bij het in
gebruik geven, die uitsluitend tegen contante betaling plaats vindt, gegarandeerd is. In 2011
zijn de squashtarieven verhoogd met een extra verhoging om het tarief rond te houden. Gelet
op die extra verhoging wordt nu voorgesteld het tarief niet te verhogen.
Borg sleutel gymnastiekzaal
De borg is om praktische redenen niet verhoogd om een vlotte afhandeling per kas te laten
plaatsvinden.
Borg chipcard zwembaden
De borg is om praktische redenen niet verhoogd om een vlotte afhandeling per kas te laten
plaatsvinden.
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