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De raad van de gemeente Harlingen 
 
 
Amendement 
Conform artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeente Harlingen ingediend door de 
fracties PvdA, Harlinger Belang, en CDA op 28 oktober 2015. 

 
 
Betreft  : Raadsvoorstel nummer 7 van de raadsvergadering 28 oktober 2015 

 

Onderwerp  : Begroting 2016 

 

Samenvatting  : Amendement op de begroting 2016, waarbij de voorgestelde  

tariefsverhoging voor buitensportaccommodaties in omvang gehandhaafd  
blijft, maar in plaats van in 5 jaren, in 7 jaren wordt doorgevoerd. 

 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op woensdag 28 oktober 2015: 
 
Kennis te hebben genomen van: 
 
- De Perspectiefnota 2014; 
- De Begroting 2016; 
- De beraadslagingen in de raadscommissie van 14 oktober 2015; 
- Het overzicht van de voorgestelde tariefsverhogingen van de buitensportaccommodaties; 
 
 
Overwegende dat: 
 
- In de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in diverse buitensportaccommodaties en daarmee de 

gemeentelijke kosten van buitensportaccommodaties zijn toegenomen; 
- De huidige tarieven voor het gebruik van buitensportaccommodaties laag zijn in relatie tot die van 

omliggende gemeenten; 
- De huidige tarieven voor het gebruik van buitensportaccommodaties zorgen voor een marginale 

dekking (2,1%) van de gemeentelijke kosten van buitensportaccommodaties; 
- De voorgestelde tariefsverhoging resulteert in een dekking van 7,4% van de gemeentelijke kosten 

van buitensportaccommodaties; 
- Gebruikers van de binnensportaccommodaties relatief veel meer bijdragen aan de gemeentelijke 

kosten van de door hen gebruikte accommodaties; 
 
 
Is van mening dat: 
 
- Het wenselijk is, dat opbrengsten uit hoofde van het gebruik van de buitensportaccommodaties 

meer in lijn worden gebracht met de gemeentelijke kosten van deze buitensportaccommodaties; 
- De voorgestelde tariefsverhoging qua hoogte, mede gelet op de investeringen in de 

buitensportaccommodaties, gerechtvaardigd is; 
- De voorgestelde tariefsverhoging qua hoogte, gelet op hoe dit uitwerkt per lid van de 

buitensportverenigingen, acceptabel is; 
- Echter de voorgestelde tariefsaanpassing, in 5 jaarlijkse gelijke stappen, leidt tot een te forse 

jaarlijkse stijging; 
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- Het wenselijk is dat de tariefontwikkeling voor de komende jaren duidelijk vastgelegd is, zodat 
gebruikers van de buitensportaccommodaties hier rekening mee kunnen houden in hun 
exploitatie; 

 
 
Besluit: 
 
De begroting 2016 aan te passen, rekening houdend met de navolgende wijzigingen: 
 
- De voorgestelde verhoging van de opbrengsten van buitensportaccommodaties ad € 27.055 te 

handhaven, maar te realiseren in 7 jaren in plaats van 5 jaren; 
- In dit kader de reeds gehanteerde tariefsverhoging voor de buitensportaccommodaties per 

01/08/15 ongemoeid te laten en deze voor het eerst aan te passen per 01/08/16; 
- Dekking van dit tekort in het jaar 2016 eenmalig ten laste te brengen van de algemene 

investeringsreserve en het tekort in de daarop volgende jaren te betrekken bij de 
begrotingsbehandeling 2017. 

 
 
En verzoekt het college: 
 
- Bij toekomstige investeringen in sportaccommodaties, de tarieven te herrekenen, uitgaande van 

de huidige uitgangspunten van kostendekkendheid;  
- De kostendekkenheidpercentages van de binnen- en buitensportaccommodaties als indicator in 

de toekomstige begrotingen en jaarrekeningen op te nemen; 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend namens de fracties van: 
 
 
 
 
……..       ……..   
PvdA - E. Helvrich     Harlinger Belang - J. Saakstra 
 
 
 
 
……..     
CDA - H. Sijtsma   
 
 
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WDN OPA GL CU totaal 

Voor           

Tegen           

 
 
Dit amendement is: 
 

Aangenomen  

Verworpen  

Overgenomen  

       …….. 
       Griffier - J.T. Jansen 


