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Leeswijzer: Wat kost sport in de B5?
Indeling
In 2011 vond een vergelijking van tarieven in de sport en gemeentelijke kosten
van de sport in vier Brabantse steden plaats. De gepresenteerde resultaten
beschreven Tilburg toen als een gemeente waar de relatief hoge tarieven bestonden
voor sportaccommodaties, met name voor de binnensport.

1) Tarieven in Tilburg
2) Dekkingspercentages
3) Uitgaven aan sport
4) Gemeenten vergeleken
5) Kengetallen en conclusies

Mede op basis van de resultaten uit deze vergelijking is een traject van herziening en harmonisering van de tarieven
ingezet. Het Mulier Instituut is gevraagd een nieuwe tussentijdse ‘foto’ te maken van de gemeentelijke tarieven en
geldstromen in de sport.
Bij bestudering van de diverse gemeentelijke beleidsdocumenten stellen we vast dat er voor diverse verenigingen,
sporttakken of begrotingsregels uitzonderingen gemaakt zijn. De vergelijkingen dienen dus vooral als indicatief
gelezen te worden. Ten behoeve van de leesbaarheid is zoveel mogelijk uitgegaan van de ‘meest voorkomende’
situatie. Daarbij valt onder andere te denken aan seizoenshuur en beheersmethoden.
De tarief- en begrotingsvergelijkingen zijn volgens de methode uitgevoerd zoals destijds in de rapportage Een veld
voor de helft: over sociale tarieven en subsidies (Hoekman, Romijn en Rutten, 2011). De huidige tarief- en
begrotingsvergelijking is tot stand gekomen met behulp van de ambtelijke apparaten van de deelnemende
gemeenten (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg). Deze hebben de benodigde gegevens aangeleverd en
de aannames geaccordeerd. De tarieven betreffen die van het huidige seizoen (‘13-’14) en de jaarrekeningen zijn
van kalenderjaar 2013.

Tarieven in Tilburg
Hoe hebben de huurtarieven van sportaccommodaties zich
in Tilburg de afgelopen jaren ontwikkeld en wat is de
verwachting voor de komende jaren?

Ontwikkeling uurtarieven binnensport, zwemmen en
schaatsen
2011-2012

Huidig Ontwikkeling in
(2014)
procenten

Gymzalen

€ 14,10

€ 15,35

8,9%

Sporthallen

€ 59,25

€ 62,55

5,6%

Tot 4 jaar

€ 1,05

€ 1,10

4,8%

Vanaf 4 jaar

€ 3,70

€ 3,85

4,1%

€ 60,70

€ 66,00

8,7%

-

-

-

€ 5,80

€ 6,05

4,3%

€ 180,25 € 190,30

5,6%

Zwemmen los bezoek

Zwemmen vereniging
Wedstrijd (25m bassin)

Schaatsen los bezoek
Tot 4 jaar
Vanaf 4 jaar
Schaatsen vereniging
400m baan
30 x 60 baan

€ 62,85

€ 68,25

Alle tarieven betreffen de huur per klokuur bij seizoenshuur tenzij
anders vermeld. De tarieven zijn inclusief btw.

8,6%

De tarieven van gymzalen,
wedstrijdbassins en de 30x60m
schaatsbaan namen in de afgelopen
drie jaar relatief het sterkste toe met
een prijsstijging van bijna 9 procent.
De tarieven voor het huren van
sportaccommodaties door
verenigingen zijn sneller gestegen dan
de losse kaartjes. De losse kaartjes
voor schaatsen en zwemmen werden
4,1 en 4,3 procent duurder.
De 400m schaatsbaan lijkt veel
goedkoper, maar het originele tarief (€
450,00) is nooit gebruikt. Naast de
huur van € 190 wordt jaarlijks per lid
nog eens € 140 bijgedragen aan de
gemeente voor de toegangspas.

Ontwikkeling tarieven buitensport
2011-2012

Huidig
(2014)

Ontwikkeling in
procenten

€ 4.337

€ 4.889

12,7%

Voetbal kunstgras

€ 12.718

€ 13.397

5,3%

Atletiek

€ 12.711

€ 16.935

33,2%

Handbal

€ 1.554

€ 1.738

11,8%

Honk- en softbal

€ 2.499

€ 2.794

11,8%

Korfbal

€ 2.037

€ 2.278

11,8%

Rugby

€ 6.468

€ 7.275

12,5%

Voetbal natuurgras

Alle tarieven betreffen de huur per klokuur bij seizoenshuur tenzij
anders vermeld. De tarieven zijn inclusief btw. Bij de berekening van
de tarieven zijn de jaarlijkse bijdragen van 10.000 euro voor atletiek
en voetbal kunstgras meegenomen in de vergelijking. Deze jaarlijkse
bijdragen zijn gebaseerd op basis van 40 weken, 14 uur per week.
Deze jaarlijkse bijdragen zijn gecorrigeerd naar 39 weken, 10 uur per
week omdat dit de rekenstandaard is die overal gehanteerd wordt.

De buitensportaccommodaties worden
in principe per seizoen verhuurd.
Nagenoeg alle buitensporttarieven zijn
gestegen met een percentage van circa
12 procent met uitzondering van
kunstgras en atletiek.
Voetbal kunstgras valt op met de
relatief kleine stijging, dit komt door
de reserveringsbijdrage per veld die
niet is meegegroeid met de tarieven.
De atletiekaccommodatie is vernieuwd
en mogelijk om die reden ook relatief
duurder geworden dan andere sporten.
Handbal en korfbal zijn relatief
goedkoop. Daarvan valt vast te stellen
De afmetingen van het veld kleiner zijn
en er minder speler tegelijk actief zijn
dan op een voetbal- of rugbyveld.

Ontwikkeling seizoenshuur binnensport, zwemmen en schaatsen
€0

Gymzaal

Sporthal

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 5.987

€ 24.395

2011-2012
Huidig
2017-2018
Verenigingstarief
25m wedstrijdbassin

Verenigingstarief
30 x 60m ijsvloer

€ 25.740

€ 26.618

De totale seizoenshuur betreft het uurtarief voor verenigingen 10 uur
per week, 39 weken per jaar. De tarieven voor de sporthal betreffen de
huur van de volledige hal bij Blaak, Dongewijk, Reeshof, de Roomley.
De verwachte kosten voor 2017-2018 zijn inclusief de voorgenomen
korting van de tarieven maar exclusief indexering.

De tarieven voor
binnensportaccommodaties zijn
berekend per uur. Om toch tot een
seizoenstarief te komen hanteren wij
een gestandaardiseerde rekenmethode
(ook gebruikt in 2011). Daarbij wordt
uitgegaan van: 10 uur per week, 39
weken in het jaar. Er worden geen
vergoedingen in de vergelijking
meegenomen.
Verenigingen betalen nagenoeg
evenveel om een schaatsvloer, een
25m wedstrijdbassin of een sporthal te
huren voor een heel seizoen. De totale
huursom komt voor deze
accommodaties neer op ongeveer
25.000 euro. Een gymzaal is
aanzienlijk goedkoper (ongeveer 6.000
euro).

Ontwikkeling seizoenshuur buitensport
€0
Voetbal natuurgras

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 4.889

Voetbal kunstgras

€ 13.397
2011-2012
Huidig
2017-2018

Atletiek

Handbal

Honk- en softbal

Korfbal

Rugby

€ 16.935

€ 1.738

€ 2.794

€ 2.278

€ 7.275

De totale seizoenshuur betreft het uurtarief voor verenigingen 10 uur
per week, 39 weken per jaar. Daarbij is bij de buitensport de
vergoeding voor het speelklaar maken van de velden meegenomen. De
verwachte kosten voor 2017-2018 zijn inclusief de voorgenomen
verhoging van de tarieven maar exclusief indexering.

In vergelijking met de
binnensportaccommodaties zijn de
accommodaties van de buitensport
relatief goedkoop te noemen (let wel:
er komen nog wel energielasten en
beheerskosten bij ten laste van clubs).
Dat was zo in 2011-2012, dat is op dit
moment het geval en dat zal, ondanks
de voorgenomen harmonisatie ook in
2017-2018 het geval zijn.
De atletiekaccommodatie en het
kunstgrasveld kennen nu reeds een
hoog seizoenstarief dat nog verder zal
stijgen. Maar daarmee komen deze
tarieven nog niet in de buurt van de
bedragen die op de vorige sheet voor
de binnensport gepresenteerd werden.

Dekkingspercentages
Hoe verhouden de tarieven voor de binnen- en buitensport
zich tot de gemaakte kosten?

Inkomsten en uitgaven sport 2013
Uitgaven

Inkomsten

Dekking

(x 1.000)

(x1.000)

in procenten

Buitensport

€ 3.402

€ 1.158

34%

Binnensport

€ 13.994

€ 7.042

50%

Gecombineerd

€ 17.396

€ 8.200

47%

€ 4.702

€ 2.475

53%

€ 600

€0

0%

€ 22.698

€ 10.675

47%

Posten algemeen
Subsidies
Totaal

Gepresenteerde bedragen zijn afkomstig uit de jaarrekening sport 2013
gemeente Tilburg. De posten buitensport en binnensport beschrijven de
baten en lasten van de sportaccommodaties.
De baten bestaan voor een groot deel uit huurinkomsten, de lasten zijn
vooral exploitatielasten (onderhoud, gas/water/licht, kapitaal, grond,
etc.). De posten algemeen voor de gemeente Tilburg zijn onder meer
sportstimulering, overhead, inhuur directe afdelingen en
wagenpark/machines sport..
Personeelslasten worden als volgt toegerekend: buitensport 12,5%,
binnensport 56%, sportstimulering 31,5%.

Van de ruim 17 miljoen euro die de
gemeente Tilburg kwijt is aan de
directe exploitatie van
sportaccommodaties verdient het ruim
8 miljoen euro terug. De
gecombineerde dekkingsgraad komt
daarmee op 47 procent.
De binnensport kost meer maar levert
ook meer op. Relatief wordt er meer
terugverdiend op de binnensport dan
op de buitensport (resp. 50% vs. 34%).
De posten algemeen (waaronder
wagenpark en sportstimulering) zijn
niet toe te schrijven aan specifiek
binnen- of buitensport maar maken wel
integraal deel uit van de exploitatie en
sportbegroting. Wanneer deze worden
meegenomen komt de dekkingsgraad
op 47 procent.

Uitgaven aan sport
Wat zijn de totale gemeentelijke netto uitgaven aan sport en
wat zijn de netto uitgaven per inwoner?

Netto kosten sport Tilburg
Uitgaven

Inkomsten

Saldo

(x 1.000)

(x 1.000)

(x 1.000)

Buitensport

€ 2.465

€ 1.091

€ 1.374

Binnensport

€ 9.796

€ 6.740

€ 3.056

€ 12.261

€ 7.831

€ 4.430

€ 9.836

€ 2.843

€ 6.993

600

0

€ 600

€ 22.697

€ 10.674

€ 11.423

Gecombineerd

Posten algemeen
Subsidies
Totaal

Er is niet gekozen om de jaarrekening sport 2013 te vergelijken met die
van 2011. Dit komt omdat een verandering van structuur van begroten
in de tussenliggende periode zorgt voor grote verschillen. De gemeente
Tilburg beschrijft dit als volgt:
“In 2012 is de gemeentelijke organisatie volledig gewijzigd van een
dienstenstructuur naar een directie/netwerkmodel en als gevolg
daarvan is de begrotingsopbouw gewijzigd en niet goed vergelijkbaar te
maken met 2010. Daaraan voorafgaand is in 2011 een gemeentebrede
bezuinigingsronde toegepast die ook voor sport een budgetkorting van €
700.000 met zich meebracht (o.a. tariefsverhoging van 5% extra).”

De gemeente Tilburg spendeerde
ruim 22 miljoen euro aan sport,
maar het verdiende ruim tien
miljoen terug. Daarmee moest de
gemeente uiteindelijk meer dan
11 miljoen euro toeleggen op de
sport.
Van die 11 miljoen euro ging
bijna 7 miljoen naar algemene
kosten. Dit is niet verwonderlijk
aangezien alle personeelslasten
binnen- en buitensport hier ook
onder vallen. De directe subsidies
die de gemeente verstrekte
vormen een relatief kleine post
van 600.000 euro.

Netto kosten sport per inwoner
Buitensport
€ 6,59

Algemeen
€ 33,53

Binnensport
€ 14,65

Subsidies
€ 2,88

Bovenstaande bedragen beschrijven de kosten die de gemeente Tilburg
jaarlijks maakt die niet worden terugverdiend verdeeld over de
208.537 inwoners die Tilburg telt. Deze bedragen zijn gebaseerd op de
jaarrekening sport 2013. De inkomsten en uitgaven met betrekking tot
de combinatiefunctionarissen sport zijn meegenomen in de post
algemeen.

Om de sportbegroting sluitend te
krijgen moest de gemeente Tilburg
in 2013 11 miljoen euro bijleggen
(zie vorige dia). Omgerekend
houdt dit in dat ze € 57,65 euro
per inwoner publiek geld moest
bijleggen.
Het bedrag is per inwoner van
Tilburg als volgt opgebouwd:
€ 6,59 (11%) voor de buitensport
€14,65 (26%) voor de binnensport
€ 2,88 (5%) voor subsidies
€ 33,53 (58%) voor algemene
kosten (bestaande uit posten:
sportstimulering, alle overhead
sport, wagenpark/machines sport,
werkplaatsen/opslag) .

Gemeenten
vergeleken
Hoe verhouden de tarieven en gemeentelijke bestedingen in
Tilburg zich tot die in andere gemeenten uit de B5?

Verenigingstarieven gymzalen B5
2011

De tarieven voor de huur van een
gymzaal stegen in alle gemeenten. In
Helmond en Eindhoven relatief het
sterkste en in Den Bosch het minste.

2014

€ 17,00

€ 12,60

€ 14,10

€ 14,06

€ 15,10

€ 14,40

€ 13,99

€ 13,00

€ 13,90

€ 14,00

€ 14,55

€ 15,00

€ 15,35

€ 16,05

€ 16,00

€ 12,00

Gemiddeld steeg het tarief voor het
huren van een gymzaal in drie jaar met
11 procent.

€ 11,00
€ 10,00
Breda

Den Bosch Eindhoven

Helmond

Toch valt vast te stellen dat de
verschillen in huurtarieven klein zijn.
Het hoogste (€ 16,05, Eindhoven) en
laagste tarief (€ 14,06, Helmond)
ontlopen elkaar twee euro.

Tilburg

Voor de verhuur van gymzalen tegen het seizoenstarief geldt in alle
gemeenten dat dit voor verenigingen exclusief materialen, maar
inclusief onderhoud is.

Binnensport sporthallen B5
2011

2014

De tarieven voor sporthallen zijn in
Tilburg het hoogste (€ 62,55) en in Den
Bosch het laagste (€ 31,89). Dat was in
2011 het geval en dat is nog steeds zo.

€ 40,05

€ 44,34

€ 38,21

€ 33,87

€ 30,27

€ 30,00

€ 31,89

€ 40,00

€ 48,65

€ 50,00

€ 50,95

€ 59,25

€ 60,00

€ 62,55

€ 70,00

In de onderzochte Brabantse gemeenten
is het huurtarief van een sporthal voor
verenigingen gemiddeld € 45,96 per
uur. Dit is inclusief seizoens- en/of
verenigingsreductie. Daarmee is dat 9
procent hoger dan 3 jaar geleden het
geval was (€ 42,05).

€ 20,00

€ 10,00
Breda

Den Bosch

Eindhoven

Helmond

Tilburg

In sommige gemeenten verschillen de tarieven per sporthal of type
sport. Er is in de vergelijking per gemeente uitgegaan van de tarieven
voor de standaardafmetingen van de sporthal (44 x 28 meter) of de
meest gehanteerde tarieven. De tarieven zoals weergegeven zijn de
tarieven voor verenigingen die de sporthal voor minimaal een seizoen
(39 weken) huren.

Opvallend is de relatief grote stijging
van de tarieven in Eindhoven en
Helmond. Respectievelijk stegen de
tarieven daar het snelst. In Helmond
nam het uurtarief met 18 procent toe
terwijl dit in Eindhoven ruim 16 procent
was.

Binnensporttarieven zwembaden en ijshallen B5
Helmond

Tilburg

Eindhoven

Den Bosch

Breda

2014

€ 6,50 € 10,00 € 5,50

€ 3,85

Zwemmen los bezoek
Vanaf 4 jaar

€ 5,10

Zwemmen vereniging
Wedstrijd (25m bassin)

€ 36,00 € 91,40 € 72,00

. € 66,00

Wie eenmalig wil schaatsen of
zwemmen is in de verschillende
gemeenten in de regel ongeveer een
vergelijkbaar bedrag kwijt. Schaatsen is
in Eindhoven relatief duur (€ 7,80).
Eenmalig zwemmen (€ 3,85) is in
Tilburg relatief goedkoop (is mede
gevolg van de eenmalige korting door
de Raad besloten). In de andere
gemeenten is dit 1 tot 2 euro duurder.

Schaatsen los bezoek
Vanaf 4 jaar

€ 6,10

€ 6,00

€ 7,80

nvt

€ 6,05

Schaatsen vereniging
30 x 60 baan

€ 102,70 € 72,60 € 64,00

nvt € 68,25

400m baan

€ 322,70

nvt €190,00

nvt € 348,00

Het losse kaartje geldt in de diverse gemeenten voor het gehele bad.
Daarbij is in Eindhoven het hoogste tarief (Tongelreep) in de analyse
meegenomen.

Wanneer verenigingen wedstrijdbaden
of wedstrijdbanen willen huren dan zijn
er per uur aanzienlijke verschillen. Het
zwembad in Breda is relatief goedkoop
(€ 36,00 per uur) en de schaatsbaan
(30x60m) in Breda is aanmerkelijk
duurder dan de andere steden (€
102,70 per uur).

Buitensporttarieven B5 natuurgras
2011

De tarieven voor voetbalvelden wedstrijd
zijn sinds 2011 in iedere gemeente
gestegen. Gemiddeld voor de B5 met 17
procent.

2014

€ 6.000

€ 4.889

€ 4.337
€ 3.351

€ 3.576

€ 2.949

€ 2.306

€ 2.102

€ 2.000

€ 2.207

€ 3.000

€ 3.818

€ 4.000

€ 4.087

€ 5.000

€ 1.000

€Breda

Den Bosch

Eindhoven

Helmond

In Den Bosch steeg dit tarief het minste,
het huren van een voetbalveld kost een
vereniging per seizoen 100 euro meer
dan drie jaar geleden. In Helmond is dat
verschil veel groter. Daar betaalt men
ruim 1.000 euro meer dan in 2011.
Tilburg blijft de hoogste tarieven
rekenen, voor bijna 5.000 euro huurt de
vereniging een wedstrijdveld.

Tilburg

Bij de vergelijking van de seizoenstarieven voor een voetbalveld zijn
enkele aannames gedaan. Deze aannames zijn voor 2011 en 2014
gelijk. De vereniging huurt het veld voor 39 weken, 10 uur in de week.
Zij ontvangt wel een vergoeding voor speelklaar maken maar verhuurt
het niet door aan derden. Aanvullende kosten voor verlichting (Tilburg)
of toeschouwervoorzieningen (Eindhoven) en kortingen voor
doelgroepen zijn niet meegenomen in de tarieven zoals gepresenteerd.

De trainingvelden zijn niet meegenomen
in de vergelijking aangezien de
afmetingen en voorzieningen (licht,
onderhoud, materialen) sterk afwijken
per gemeente.

Buitensporttarieven B5 kunstgras
2010

2014

nvt

€ 6.563

€ 6.776

€ 6.149

€ 6.864

€ 6.305

€ 4.879

€ 5.000

€ 5.226

€ 10.000

€ 13.397

€ 12.718

€ 15.000

€Breda

Den Bosch

Eindhoven

Helmond

Tilburg

Bij de vergelijking van de seizoenstarieven voor een voetbalveld zijn
enkele aannames gedaan. Deze aannames zijn voor 2011 en 2014
gelijk. Een vereniging huurt daarbij het veld voor 39 weken, 10 uur in
de week. De vereniging verhuurt niet door aan derden en aanvullende
kosten voor verlichting (Tilburg) of toeschouwervoorzieningen
(Eindhoven) zijn niet meegenomen in de tarieven zoals gepresenteerd.
Ook eventuele doelgroepenkortingen zijn niet meegenomen.

De tarieven voor kunstgrasvelden zijn in
Tilburg aanzienlijk hoger dan in de rest
van de B5. Dat was in 2011 ook al het
geval.
Dit grote verschil komt voort uit de
bijdrage per kunstgrasveld van 10.000
euro per seizoen (die overigens niet bij
alle verenigingen wordt toegepast).
Deze extra bijdrage bestaat niet in de
overige gemeenten. In ruil voor deze
bijdrage neemt de gemeente Tilburg de
volledige verantwoordelijkheid voor
onderhoud en vervanging van
kunstgrasfaciliteiten.
Met uitzondering van deze jaarlijkse
‘kunstgrasbijdrage’ ontlopen de
tarieven voor kunstgras elkaar
nauwelijks in de B5.

Buitensporttarieven B5 ‘overig’
€ 18.000

Den Bosch

Eindhoven

Helmond

De seizoenshuur voor overige
buitensportaccommodatie is in Tilburg
relatief laag. Met name Breda en
Eindhoven vragen een hogere bijdrage
aan de huurder. In Tilburg is vooral het
huren van de atletiekaccommodatie
relatief duur. Dit heeft te maken met de
veldbijdrage van 10.000 euro per jaar
die de vervanging regelt (zie kunstgras).

Tilburg

€ 16.935

Breda

€ 16.000
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000

€ 2.000

€ 2.278

€ 4.000

€ 2.278

€ 1.738

€ 6.000

€ 2.794

€ 8.000

€Atletiek

Handbal

Korfbal

Honk- en
softbal

Rugby

De buitensporttarieven zijn berekend op basis van het gebruik van 390
uur per jaar (10 uur per week, 39 weken per jaar). Daarbij is bij
korfbal uitgegaan van kunstgras, atletiek van de gehele accommodatie
en de huur van het honk- en softbal is inclusief verlichting.

Breda kent een universeel tarief voor
‘overige veldsporten’. Daarmee komt
het tarief voor korfbal, honk- en softbal
en rugby even hoog uit. Over de hele
linie kent Den Bosch relatief lage
tarieven.
De vergelijking per sport laat vooral
zien dat er met name grote verschillen
zijn bij atletiek en honk- en softbal.

Uitgaven aan sport in B5
Verantwoording
Voor de intergemeentelijke
vergelijking is gebruik
gemaakt van de
jaarrekeningen en/of
begrotingen van 2013
De totale lasten en baten
betreffen de totale uitgaven
aan sport in de betreffende
gemeente. Daarbij zijn door
de gemeenten zelf de
overzichten aangeleverd op
basis van onderstaande
aannames.
Wat we wel meenemen:
- Exploitatie binnen- en
buitensport
- Subsidies / sportstimulering
- Personeel / overhead sport
- Combinatiefunctionarissen /
buurtsportcoaches
- Algemene lasten sport
Wat we niet meenemen:
- Stadion / (steun) BVO
- (top)sportevenementen
- Vastgoed uitsluitend in
gebruik door onderwijs
Door de grote hoeveelheid
aannames betreft deze
vergelijking vooral een
indicatie voor de verschillen
tussen de gemeenten.

Breda
(jaarrekening
2013)
Totaal lasten
(x 1000)

€

12.941

Totaal baten
(x 1000)

€

Saldo (x 1000)

€

Dekkingspercentage
Netto uitgaven
per inwoner

€

Den Bosch
(jaarverslag
2013)

Eindhoven
Helmond
Tilburg
(programma (jaarrekening sport (jaarrekening
begroting en recreatie 2013)
2013)
sport 2013)

€ 17.457

€

38.019

3.090

€

6.826

€

19.560

9.851

€ 10.631

€

18.459

24%

39%

55,30

€

74,43

€
€
€

51%
€

84,51

€

4.477

€ 22.697

760

€ 10.674

3.717

€ 12.023

17%

47%

41,75

€

57,65

Het dekkingspercentage binnen de B5 is het hoogste in
Eindhoven (51%), kort gevolgd door Tilburg (47%) en het laagste
in Helmond. Daar wordt 17 procent van de gemaakte kosten
terugverdiend.
Omgerekend naar het aantal inwoners moeten Eindhoven
(€ 84,51) en Den Bosch (€ 74,43) het meeste publiek geld per
inwoner bijleggen. In Helmond is dit het minste met 41,75 euro.

Conclusies en
kengetallen
Overzicht gepresenteerde gegevens

Overzichtstabel kengetallen
Ontwikkeling Tilburgse tarieven per seizoen voor verenigingen (39 weken, 10 uur per week)

2011

Huidig

Ontwikkeling

Gymzaal

€ 5.499

€ 5.987

8,9%

Sporthal

€ 23.108

€ 24.395

5,6%

25m wedstrijdbassin

€ 23.673

€ 25.740

8,7%

30 x 60m ijsvloer

€ 24.512

€ 26.618

8,6%

€ 4.337

€ 4.889

12,7%

Voetbal kunstgras

€ 12.718

€ 13.397

5,3%

Atletiek

€ 12.711

€ 16.935

33,2%

Handbal

€ 1.554

€ 1.738

11,8%

Honk- en softbal

€ 2.499

€ 2.794

11,8%

Korfbal

€ 2.037

€ 2.278

11,8%

Rugby

€ 6.468

€ 7.275

12,5%

Voetbal natuurgras

Overzichtstabel kengetallen
Overzicht gemeentelijke uitgaven, inkomsten, saldo, dekkingspercentage en netto uitgaven per inwoner
Uitgaven
(x1000)

Inkomsten
(x1000)

Saldo
(x1000)

Dekking
(in %)

Netto uitgaven
(per inwoner)

Buitensport

€ 2.465

€ 1.091

€ 1.374

44%

€ 6,59

Binnensport

€ 9.796

€ 6.740

€ 3.056

69%

€ 14,65

Posten algemeen

€ 9.836

€ 2.843

€ 6.993

29%

€ 2,88

€ 600

€0

€ 600

0%

€ 33,53

Totaal Tilburg

€ 22.697

€ 10.674

€

12.023

47%

€

57,65

Totaal Breda

€ 12.941

€

3.090

€

9.851

24%

€

55,30

Totaal Den Bosch

€ 17.457

€

6.826

€

10.631

39%

€

74,43

Totaal Eindhoven

€ 38.019

€ 19.560

€

18.459

51%

€

84,51

Totaal Helmond

€

€

€

3.717

17%

€

41,75

Tilburg

Subsidies

4.477

760

Conclusies Tilburg
Hoe hebben de huurtarieven van sportaccommodaties zich de afgelopen jaren ontwikkeld
en wat is de verwachting voor de komende jaren?
De tarieven van binnensportaccommodaties zijn de drie jaar gestegen met ongeveer 9
procent. De tarieven van buitensportaccommodaties stegen gemiddeld iets sneller met
ongeveer 12 procent (extra 5 % vanwege bezuinigingsronde in 2011). Desalniettemin zijn de
tarieven van de binnensport aanzienlijk hoger dan die van de buitensport. Ondanks de
voorgenomen jaarlijkse verhoging (2014, 2015, 2016) van 2,8 procent voor buitensport en de
korting van 3 procent voor binnensport zullen de tarieven binnensport aanzienlijk hoger zijn
dan die van de buitensport.
Hoe verhouden de tarieven voor de binnen- en buitensport zich tot de gemaakte kosten?
De gemeentelijke kosten voor de binnensport worden voor 69 procent gedekt door inkomsten
uit verhuur. Voor de buitensport geldt dat 44 procent van de kosten wordt terugverdiend.
Inclusief algemene kosten (overhead, inhuur, etc.) komt de dekkingsgraad van de
gemeentelijke kosten van sport in Tilburg op 47 procent.
Wat zijn de totale gemeentelijke netto uitgaven aan sport en wat zijn de netto uitgaven per
inwoner?
Van de 22,7 miljoen euro die de gemeente jaarlijks uitgeeft aan sport is 12 miljoen ongedekt.
Om de begroting sluitend te hebben legt de gemeente Tilburg omgerekend € 57,65 euro per
inwoner bij.

Conclusies B5
Hoe verhouden de tarieven en gemeentelijke bestedingen in Tilburg zich tot die in andere
gemeenten uit de B5?
De tarieven in Tilburg zijn relatief hoog, zeker voor de binnensport. Ook voor hoogwaardige
buitensportaccommodaties (kunstgras, atletiek) wordt een relatief hoge huur in rekening
gebracht.
Het is aan te nemen dat dergelijke hoge tarieven leiden tot hogere gemeentelijke inkomsten.
Daarmee zou de relatief hoge Tilburgse dekkingsgraad van de uitgaven aan sport verklaard
worden. In Tilburg lijkt in eerste instantie vooral de gebruiker te betalen, en in mindere mate
de burger.
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