
Motie over notitie ‘tarieven sportvoorzieningen’ overgenomen 
 

In een commissievergadering heeft de SV Donkerbroek aandacht gevraagd voor de 

tarieven van de sportaccommodaties in Ooststellingwerf. Het college heeft 

vervolgens de SV Donkerbroek geantwoord dat er niets te doen is aan deze tarieven. 

Naar aanleiding hiervan vroegen PvdA en andere fracties opheldering. Het college 

kwam vervolgens niet met een voorstel.  

Wat is er eigenlijk aan de hand? 

De SV Donkerbroek heeft een groot aantal talentvolle acrogymnasten binnen de 

vereniging. Die jongeren zijn goed en zo enthousiast dat ze ook in de 

vakantieperiode en op zaterdag en/of zondag door willen trainen. Maar dan geldt 

een ander (veel hoger!) tarief. Het beleid waarop de tarieven zijn gestoeld dateert 

van 1991! Ja inderdaad, 1991. Sinds 1991 hebben we dus geen discussie in de 

gemeenteraad meer gevoerd over de tarieven van onze sportaccommodaties, terwijl 

er wel veel is veranderd. In 1991 hadden wij nog pachters in de sporthallen, die nog 

geëxploiteerd werden door de gemeente. De scholen sportten nog in de 

gymnastieklokalen en niet in de sporthallen. Toen was het nog gewoon dat er een 

vijfdaagse werkweek was, maar nu is er sprake van een 24/7-economie. Een goede 

reden volgens ons om nog eens kritisch te kijken naar de tarieven.  

 

Daarom hebben PvdA, Groen Links, D66 en CU in de raadsvergadering van 23 april 

2013 een motie ingediend. In deze motie vragen wij om een notitie waarin aandacht 

is voor: 

 Openstelling sportaccommodaties in het weekend; 

 Openstelling sportaccommodaties in de vakantieperiodes; 

 Een vergelijking van de tarieven met die van sportaccommodaties in 

omliggende gemeenten; 

 Een vergelijking van de tarieven met die van niet-gemeentelijke 

sportaccommodaties in onze eigen gemeente; 

 Uitleg over de opbouw van de tarieven. 

 

Het college heeft de motie overgenomen. Dat betekent dat wij voor de behandeling 

van de begroting 2014 een notitie over de tarieven van onze sportaccommodaties 

tegemoet kunnen zien.  

 

En dat sinds 1991, dat zal tijd worden. 

 

Fimke Hijlkema 

 


