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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader 
van artikel 47 van het Reglement van Orde. 
 
Vraag 1: Wilt u besluit 3 van het raadsvoorstel “Tarievennota Sport” niet meer uitvoeren? 

- Zo neen, waarom niet? 
- Zo neen, kan de gemeente Maastricht dan nog gezien worden als een betrouwbare 

partner voor de buitensportverenigingen? 
 
Antwoord 1:  
Vanzelfsprekend voeren wij het raadsvoorstel “Tarievennota Sport” uit. Dat laat onverlet dat er 
gekeken moet worden naar middelen om het begrotingstekort te dekken. Het is de bevoegdheid van 
de raad om hier al dan niet mee in te stemmen. 
 
Vraag 2: Wilt u bij de door u gegeven toelichting, zoals verwoord in de pre-begroting en de 
onderlegger, zowel A als B uitvoeren, omdat u aangeeft dat alleen onderdeel B uitvoeren het 
beste past in het sportbeleid? 
 
Antwoord 2: 
Het college stelt de raad voor om zowel optie A als optie B uit te voeren. Dus zowel het verhogen 
van de tarieven van de buitensportvelden en kleedlokalen, zodat de tarieven 10% van de door de 
gemeente Maastricht gemaakte kosten voor de buitensport dekt. Als ook het verhogen van de 
tarieven van de clubhuizen naar 50% van de door de gemeente gemaakte kosten. 
 
Vraag 3: Wij verzoeken u ons een expliciete doorrekening per buitensportvereniging voor de 
komende vijf jaren van de kosten(stijging) in euro’s per kostensoort (in tabelvorm) te laten 
toekomen indien alle bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen daadwerkelijk doorgevoerd 
zullen worden. 
 
Antwoord 3:  
Het uitwerken op detailniveau per gebruiker van de voorgestelde maatregel ‘verhogen 
dekkingspercentage buitensport’ vindt plaats na afronding van het raadsproces pre-begroting 2021. 
Dan pas is duidelijk of deze maatregel ingevoerd gaat worden. Dit nu reeds te doen vraagt een 
tijdsinvestering waarvan later zou kunnen blijken dat deze niet nodig was.  
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Het dekkingspercentages geeft aan welk deel van de kostprijs wordt doorbelast aan de gebruiker en 
bepaalt dus ook welk deel per saldo door de gemeente wordt gesubsidieerd. Het verhogen van het 
dekkingspercentage van de buitensporttarieven voor de velden en kleedlokalen van 5% naar 10%, 
waardoor de tarieven in Maastricht meer in lijn met de landelijk gehanteerde tarieven komen, houdt 
in dat de gemeentelijke subsidie 90% bedraagt. Voor de clubhuizen (te weten kantines, keukens, 
voorraadruimten, koelingsruimten, kantoren, bestuurs- en secretariaatsruimten) die conform voorstel 
verhoogd zouden worden van 19% naar 50%, is de gemeentelijke subsidie 50%. 
In onderstaande tabel vindt u een overzicht met een indicatie van de tarieven voor de diverse 
sportvoorzieningen.  
 
 

Voorziening Seizoen 2019-2020 
=Harmonisatie- 
tarief 

Seizoen 2020-2021 
=Taakstellingstarief 
1  
Dekkingspercentage 
5%.  

Seizoen 2022-2023 
Pre-begroting voorstel 
Dekkingspercentage 
10% (excl. Indexering) 

 Per seizoen/ uur Per seizoen/ uur Per seizoen/ uur 

Atletiekbaan 2.374,66 59,37 3.710,38 92,76 7.420,76 185,52 
Atletiekbaan 
middenterrein 

759,32 18,98 1.186,44 29,66 2.372,87 59,32 

Honk-/en softballveld 994,63 24,87 1.554,10 38,85 3.108,20 77,71 
Hockey semi-waterveld 2.016,69 50,42 3.151,05 78,78 6.302,10 157,55 
Hockey waterveld 1.175,30 29,38 1.836,40 45,91 3.672,79 91,82 
Hockey zandveld 1.052,91 26,32 1.645,17 41,13 3.290,33 82,26 
Korfbal trainingsveld 143,62 3,59 224,40 5,61 448,81 11,22 
Korfbal wedstrijd-
/trainingsveld 

397,14 9,93 620,53 15,51 1.241,06 31,03 

Multifunctioneel veld 2 2.596,54 64,91 4.057,06 101,43 8.114,11 202,85 
Voetbal kunstgras 2.163,74 54,09 3.380,81 84,52 6.761,62 169,04 
Voetbal oefenhoek klein 179,27 4,48 280,11 7,00 560,21 14,01 
Voetbal oefenhoek 
middel 

453,88 11,35 709,18 17,73 1.418,36 35,46 

Voetbal oefenhoek groot 701,75 17,54 1.096,48 27,41 2.192,95 54,82 
Voetbal trainingsveld 1.348,46 33,71 2.106,95 52,67 4.213,91 105,35 
Voetbal wedstrijd-
/trainingsveld 

1.228,57 30,71 1.919,62 47,99 3.839,24 95,98 

Kleedlokalen, tarief per 2 306,80 7,68 479,38 11,98 958,76 23,96 
       
Clubgebouw per m² Dekkingspercentage 

14% = 30  
Dekkingspercentage 
19% = 40  

Dekkingspercentage 
50% = 105 

 
 
Vraag 4: Op welke wijze denkt u dat de buitensportverenigingen deze kostenstijgingen 
kunnen opvangen/ betalen? 
  
 
Antwoord 4:  
Het is aan de verenigingen zelf om te bepalen op welke manier ze de kostenstijgingen opvangen. 
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Vraag 5: Bent u in overleg met de buitensportverenigingen omtrent de voorgestelde/ beoogde 
verhogingen van de tarieven? 

- Zo ja, op welke wijze vindt dit overleg plaats? 
- Zo neen, waarom niet? 

 
Antwoord 5:  
Er vindt regelmatig overleg plaats met verenigingen over allerlei zaken. Verenigingen hebben 
aangegeven niet akkoord te willen gaan met de voorgestelde bezuinigingen. Over de specifieke 
verhoging is op individuele verenigingsbasis nog geen contact geweest in afwachting van de 
besluitvorming door uw Raad. 

 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 

 
H.W.M. (Bert) Jongen 


