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Beste leden van de Goudse Sportraad, 
 
Op 30 november ontvingen wij uw document ‘Advies/vragen inzake Winterplan (doorwerking 
indexering)’.  
 
Allereerst spreken wij graag onze waardering uit voor uw betrokkenheid en de wijze waarop u gestart 
bent met de uitvoering van uw taak. Dank ook voor het compliment dat u geeft voor de 
voortvarendheid waarmee Gouda een subsidieregeling voor de energieproblematiek in het leven heeft 
geroepen. Wij delen uw zorg dat veel sportaanbieders het momenteel moeilijk hebben. Na corona is 
de energieproblematiek de volgende crisis waar zij in korte tijd mee te maken hebben. Wij volgen de 
landelijke en lokale ontwikkelingen op de voet en grijpen elke mogelijkheid aan om lokale 
sportaanbieders te ondersteunen, ook als maatwerk nodig is.  
 
Onderstaand gaan wij in op de adviezen die u geeft en de vragen die u stelt. 
 

 U adviseert alle sportaanbieders te informeren over compensatiemogelijkheden (landelijk), 
besparingen (tips/inkoop/verbruik) of verduurzaming (subsidies/tips). Met SPORT●GOUDA 
hebben wij besproken dat deze informatie op de website van SPORT●GOUDA wordt opgenomen. 
In coronatijd werd alle relevante informatie ook op een dergelijke manier gecommuniceerd, en 
daar hebben we goede ervaringen mee opgedaan. De informatie is inmiddels te vinden op de 
website van SPORT●GOUDA. 

 

 U vraagt zich af wat de huurverlaging per 1 januari 2023 betekent voor de huur van 1 augustus tot 
en met 31 december 2022. Het college heeft besloten die niet te veranderen. Voor vrijwel al het 
gemeentelijk vastgoed geldt normaal gesproken dat de huur per 1 januari wordt geïndexeerd op 
basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer van de maand september. Voor de sport geldt dat 
de huur per 1 augustus wordt geïndexeerd op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer van 
januari. Het indexcijfer van januari was dus uitgangspunt voor de huurverhoging per augustus 
2022. Hoewel het indexcijfer ook in januari 2022 al flink hoger was dan voorgaande jaren, was er 
toen nog geen invloed van de oorlog in Oekraïne. De sport had in het afgelopen jaar als eerste 
last van de hoge indexering, maar heeft straks ook als eerste voordeel van de lagere indexering. 
Omdat met de huurinkomsten ook een deel van de onderhoudskosten van sportaccommodaties 
gedekt kunnen worden, is het belangrijk die inkomsten aan te passen. De kosten nemen immers 
ook aanzienlijk toe (op sommige vlakken met meer dan 10%).  
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 Ten slotte vraagt u zich af wat het Winterplan betekent voor de nieuwe huurperiode die per 1 
augustus 2023 ingaat. Daar kunnen wij op dit moment nog niets over zeggen. Binnen de sport 
hebben we te maken met veel verschillende indexeringsmethodieken. Indexering vindt plaats op 
de huren die SPORT●GOUDA aan de gemeente betaalt, op de vergoeding die de gemeente 
verstrekt aan SPORT●GOUDA in het kader van de dienstverleningsovereenkomst, op de huren 
die verenigingen, particulieren en scholen betalen voor het gebruik van sportaccommodaties en 
op de kosten waar SPORT●GOUDA mee te maken heeft (cao’s, leveranciers, aannemers). In 
januari  bekijkt de gemeente of zij de systematiek in indexeringen anders moet gaan organiseren 
of dat deze in het verleden gemaakte afspraken nog steeds de juiste zijn.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 

drs. R.C. Bakker  mr. drs. P. Verhoeve 
 
 


