
Memo
Aan:

Wethouder van Sport: Michiel Bunnik (+ aanvullend advies voor
SportpuntGouda)

Van:
De Goudse Sportraad

Datum:
30/11/2022

Betreft:
Advies/ vragen inzake Winterplan (doorwerking indexering)

Geachte wethouder,

We hebben kennis genomen van de raadsmemo uitvoering winterplan d.d. 15 november
2022. De memo roept enkele vragen bij ons op die we hieronder stellen, waarbij we ook
komen met een (indirect) advies wat betreft een brede kijk en communicatie aangaande het
(subsidie)regelingen aanbod inzake energiekosten en verduurzaming van de sport -en
beweeg sector. Onze memo is mede gebaseerd op input van een aantal sportaanbieders
waar we de afgelopen tijd mee hebben gesproken en/of onze enquête hebben ingevuld.

Allereerst een groot compliment voor de voortvarendheid waarmee Gouda vooruitlopende
op de invoering van landelijke regelingen met het probleem energiekosten aan de slag is
gegaan via de subsidieregeling voor een deel van de sportaanbieders met een mogelijke
verlenging in 2023 en 2024.

Gezonde sport- en beweegaanbieders zijn van cruciaal belang om Gouda in beweging te
houden en verder te krijgen. Hier spelen zowel sportverenigingen als commerciële
aanbieders een belangrijke rol in, maar ook het sport in het onderwijs. De aanbieders
hebben het op dit moment moeilijk door de stijgende energiekosten of zullen hier in de
toekomst mee te maken hebben (direct of indirect). Bijna elke situatie is uniek en dat maakt
een eenduidige regeling ook complex.

Stijgende kosten zullen in de meeste gevallen moeten worden doorbelast aan de
leden/gebruikers, waardoor de financiële drempel om te gaan sporten hoger wordt en de
Goudse Sportraad verwacht dat de sportparticipatie omlaag zal gaan. Landelijke cijfers
(NOCNSF) spreken over al 80.000 gestopte sporters vanwege de prijsstijgingen. Het
verwachte sneeuwbaleffect wat hieruit voortvloeit is het verschralen van het sportaanbod in
Gouda, wat niet alleen gevolgen voor de gezondheid heeft, maar ook sociale en



maatschappelijke doorwerking heeft op thema’s als eenzaamheid, sociale cohesie en
participatie.

Advies wat betreft een brede kijk en communicatie aangaande het
(subsidie)regelingen aanbod inzake energiekosten en verduurzaming van de sport -en
beweeg sector.

De Goudse Sportraad is blij met de  subsidieregeling van de gemeente welke (tijdelijk) de
maatschappelijke organisaties zoals ook sportverenigingen helpt. Als Goudse Sportraad
identificeren wij ook andere sportaanbieders, zoals de commerciële aanbieders, met
vergelijkbare problemen die voor het in standhouden van een rijk sport -en beweegaanbod
ook zeer belangrijk zijn. Zij vallen niet onder de regeling voor maatschappelijke organisaties.
De Goudse Sportraad geeft het advies om deze partijen te informeren over andere
compensatiemogelijkheden (landelijk), besparingen (tips/inkoop/verbruik) of verduurzaming
(subsidies/tips).

In Bijlage Advies aan SportpuntGouda is dit verder uitgewerkt .

De Goudse Sportraad heeft verder nog een aantal vragen over de (communicatie over) de
indexatie huur

Vragen aangaande indexatie huur

Als we het goed begrijpen worden alle huurders van gemeentelijk onroerend goed tegemoet
gekomen door een aangepaste wijze van indexeren. Positief dus ook voor alle
sportaanbieders die huren en ook sport in het onderwijs. Voor ons is echter niet duidelijk wat
de gevolgen van de aanpassingen voor de huurindexatie voor de sport in deze memo zijn.

Huurperiode 1/8/2022 - 1/1/2023

Het winterplan spreekt over het verlagen per 1/1/2023 van de per 1/8/2022 toegepaste
indexatie over de huur naar het eenmalig ook naar andere huurders per 1 januari 2023
toegepaste kerninflatie-cijfer van september 2022. Gelijke behandeling van gemeentelijke
huurders. Maar wat betekent dat voor de huur over de periode 1/8/2022 t/m 31/12/2022? Die
wordt met terugwerkende kracht bevroren over het prijspeil van het huurjaar daarvoor of
wordt geïndexeerd conform indexatie die ook de andere gemeentelijke gebruikers over die
periode betaalden? In het kader van gelijke behandeling van maatschappelijke huurders.

Huurperiode 1/8/2023 - 1/8/2024

Wat betekent het winterplan voor de nieuwe huurperiode voor gemeentelijke
sportaccommodaties die 1/8/2023 in gaat? Wijzigt de huur dan niet; gaat sport de
systematiek van de jaarlijkse verhoging per 1 januari van de andere gemeentelijke huurders
volgen per gelijke datum? In dat geval: hoe stelt u voor dat sportaanbieders hiermee in hun
begroting en tarieven rekening kunnen houden als hun lidmaatschapsjaar tot en vanaf de
zomer loopt? Of volgt sport de indexatie van de andere gemeentelijke huurders maar gaat
het bij hen een half jaar later in vanwege de afwijkende huurtermijn aansluitend op de
seizoenen van de meeste sportverenigingen die huren? Dit lijkt een logische systematiek en
biedt de sportaanbieder tijd om de huurstijging in zijn begroting en tarieven te verwerken en
te communiceren naar de leden voor de volgende seizoensperiode. Maar geeft ook ruimte
om het gesprek met elkaar aan te gaan als daar aanleiding toe is.
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We hopen dat wij, door waar mogelijk zelf ontwikkelingen te volgen en signalen te
ontvangen van sportaanbieders, een constructieve bijdrage met u kunnen leveren aan
behoud van een gezonde sportsector met een breed aanbod. Van vitaal belang voor Gouda,
een belang dat veel verder reikt dan sec de sportsector. We mogen trots zijn op de
(vrijwillige) inzet van de aanbieders om na de moeilijke corona-jaren ook dit probleem weer
zo goed mogelijk op te pakken. Met waar mogelijk hulp!

Aandachtspunten aangaande indexatie huur (en uitwerking winterplan)

Naast de vragen hebben we nog een aantal aandachtspunten die wij mee willen geven
voorafgaand aan verdere uitwerking(en)

● De gevolgen van de energiekosten en de hiermee samenhangende huurindexatie
zijn verschillend. In één geval heeft een sportaanbieder via de enquête aangegeven
deels niet meer te huren, maar buiten les te geven omdat hij de verhoogde huur niet
meer kan opbrengen.

● Iedereen ondervindt de gevolgen van de hoge energieprijzen in 2023 mogelijk ook
nog door deels tot 50% verhoogde aansluitkosten in 2023. Door de combinatie van
aangepaste indexatie (generiek) en subsidieregeling voor wie direct een hogere
energierekening betaalt (maatwerk) wordt rekening gehouden met de mate waarin
organisaties de gevolgen ondervinden. Zeker als we hier lange tijd mee te maken
houden ons inziens ook een noodzakelijke weging.

● Er zijn sportverenigingen die de afgelopen jaren eigen vermogen (EV) hebben
opgebouwd waardoor zij op de balans voldoende buffer lijken hebben. Dit EV is vaak
(met instemming van de leden) voor specifieke doeleinden gereserveerd om op
lange termijn een gezonde en veilige manier sportaanbod te kunnen blijven
aanbieden (zoals vervanging kleedkamers of bepaald materiaal of verduurzaming).
We hebben hier vragen over gekregen. We gaan er vanuit dat dergelijke
reserveringen niet onder vrij EV vallen zoals bedoeld in de subsidieregeling van het
winterplan of een opvolgende regeling.

De Goudse Sportraad

Bijlage: advies aan SportpuntGouda
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Aanvullend advies aan SportpuntGouda

Toegankelijke volledige informatie op een website

Wat wij aanbevelen is om de Goudse winterplan subsidieregeling en andere regelingen van
overheidswege gekoppeld aan het actuele probleem energielasten in de sport, zoals TEK /
noodfonds / energie-plafond, zichtbaar te maken op een websitepagina bij SportpuntGouda.
Zodat iedere aanbieder (dus ook de commerciële sportaanbieder) eenvoudig de regeling
kan vinden die op zijn situatie van toepassing is. Niet alleen met een link zoals nu op andere
onderwerpen bij de pagina ‘kenniscentrum’ gebeurt, maar met ook een korte toelichting door
wie, waarvoor, hoe en binnen welke termijn een beroep op de betreffende regeling kan
worden gedaan. En wie mogelijk is te raadplegen bij vragen. We hebben allemaal belang bij
gezonde sportaanbieders om zoveel mogelijk mensen in beweging te houden en te krijgen.
Maar niet iedere (vrijwilligers)organisatie is toegerust om in het woud van (komende)
regelingen zijn weg te vinden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid zoals besparen op energieverbruik door maatregelen is voor nu en de
toekomst van belang en zien we dan ook als belangrijke aanbeveling door de gemeente
terug. Ook hiervoor adviseren wij aansluitend op vragen vanuit sportverenigingen om net als
bij energieregelingen een overzichtelijke website pagina met een toelichting per regeling /
maatregel te starten. Waaronder ook het aangekondigde fonds in 2023 voor
verduurzamingsmaatregelen. In de laatste verenigingsnieuwsbrief van Sport.Gouda stond
een mooi opgemaakt voorbeeld dat mogelijk als startpunt is te gebruiken:
https://sportindebuurt.nl/dA/c15d22433e. Ook de website maak Goudaduurzaam is
een mooi voorbeeld van toegankelijke informatie.

Is er ook een energiecoach beschikbaar voor sportaanbieders? Of een vergelijkbare
deskundige adviseur? Mogelijk ook om mee te denken in oplossingen zoals het oprichten
van een coöperatie of aanschaf batterij voor opslag om het negatieve verschil van goedkope
inkoop door de energieleverancier overdag van energie opgewekt door (nog te leggen)
zonnepanelen en dure inkoop bij die leverancier in de avonduren te ondervangen? Salderen
zoals (nog) bij particulieren is immers niet mogelijk bij groter verbruik.

Mogelijk kan hier ook aan worden gegeven welke verduurzamingsmaatregelen lopen voor
de sportaccommodaties vanuit de gemeente, uitgevoerd via SportpuntGouda als beheerder.
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