
Aan de deelnemers stadsronde 29-06-2020 in het kader van inspreken op pre-begroting en bezuinigingsvoorstellen 

Aan de leden van de gemeenteraad Gemeente Maastricht 

Onderstaande verenigingen/stichtingen willen reageren op de door het KPMG en het College van de gemeente 

Maastricht aangegeven bezuinigingsvoorstellen. 

Vooraf hebben wij kennis genomen van uw voorstellen en toelichting.. 

Met name punten 8.3 en 8.9 hebben onze aandachtsveld. 

In de toelichting staat: 

8. Bezuinigingsmogelijkheden beleidsveld sport en onderwijs
(bedragen x € 1.000) 

2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

8.1 Innovatiemiddelen onderwijs 

aanpassen aan aantal scholen 
14 21 30 42 

8.2 Leerlingenvervoer verordening 

versoberen en strikter uitvoeren 
60 60 60 60 

8.3 Eigen bijdrage voor sport- en 

bewegingsstimuleringsactiviteiten 

door Maastricht Sport 

75 75 75 75 

8.4 Herijken 
binnensportaccommodaties 

45 105 105 105 

8.5 Verminderen areaal van 

openbare spel- en sport 

voorzieningen waar gebruik 

beperkt is 

200 200 200 

8.6 Dwingend uitvoering geven 

aan het spreidingsbeleid 

buitensportaccommodaties 

200 200 200 200 

8.7 Afromen reserve openbare sport- 

en speelvoorzieningen 

200 

8.8 Buitensporttarieven van 

sportvelden, kleedlokalen en 

clubhuizen naar landelijk 

gemiddelde kostendekkendheid 

100 325 400 450 

8.9 Verhogen tarieven zwembad 68 68 68 68 

8.10 Afromen reserve openbare sport- 

en bewegingsstimulering 

295 

8.11 Afschaffen kampioenenhuldiging 15 15 15 15 

8.12 Stoppen met financieel 
ondersteunen Tour de Dumoulin 

50 50 

Totaal sport en onderwijs 1.072 1.069 1.203 1.265 
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Onze reactie op uw bezuinigingsvoorstellen en door u gegeven toelichting is: 

01. Pas drie jaar geleden (2016), met veel kosten door het inhuren van een extern adviesbureau, heeft

de gemeenteraad een nieuw tarief vastgesteld voor het zwembad (20% verlaging voor het

zorgbad) met de afspraak dat jaarlijks een indexering wordt toegepast. Toen is vastgesteld dat de

huurprijs van het zorgbad extreem hoog waren (al jaren!) ten opzichten van zwembaden in

Nederland. Tevens willen wij benadrukken dat het onbegrijpelijk is dat de huurkosten voor het

zorgbad 2 x hoger zijn dan de huurkosten van het Combibad terwijl het Combibad 2 x groter en

dieper is dan het zorgbad.

02. Afgelopen jaar heeft Maastricht Sport door de BTW vrijstelling de netto huurprijs verhoogd met

6% door het B|TW bedrag dat wij al jaren moesten betalen, toe te voegen aan de huurprijs excl.

BTW dus de nieuwe huurprijs incl. BTW werd de nieuwe huurprijs excl. BTW. Een voor ons

moeilijk te accepteren besluit omdat het hier BTW bedragen betreft die Maastricht Sport zonder

enig overleg zich heeft toegeëigend.

03. Een tariefsverhoging zal zeker leiden tot een sterke terugloop van het aantal deelnemers en

daardoor wordt de huurprijs onbetaalbaar voor ons als verenigingen/stichtingen.

04. De situatie als gevolg van de Coronamaatregelen worden nog eens extra mede bepalend voor het

betaalbaar houden van de huurprijs zeker als het deelnemersaantal per zwemgroep terug gaat van

50 naar maximaal 25 deelnemers zonder verlaging van de huurprijs. Nu moeten wij voor 50

deelnemers 2 uur het zwembad huren i.p.v. 1 uur. Dus dubbele huurkosten en halvering van de

inkomsten per uur.

05. Een eigen bijdrage voor sport en spelactiviteiten (8.3) zal zeker een drempel zijn om hieraan nog

deel te nemen, de vraag is of de gemeente Maastricht in het kader van bewegen voor iedereen dit

wel wil?

Namens de gezamenlijke zwemverenigingen/stichting (nu nog 1.500 deelnemers) van: 

Envida Ledenservice  -   Zwemvereniging Heiz  -   BOBM (Bechterew)  - TSRM     -     MGS 

Een verhoging van 10% betekent een inkomstenverhoging van zo’n 5% aangezien er 

bezoekers afvallen. 

2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

€ 68.000 € 68.000 € 68.000 € 68.000 

Overwegingen: Deze maatregel kan leiden tot een daling van het aantal 

bezoekers aan het zwembad. Vraag is of vooral minder 

draagkrachtigen hierdoor worden getroffen. 


