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Overleg met de wethouder. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij laten 
weten met de wethouder in contact te 
treden over geluiden die het bestuur van 
Sport Federatie Soest bereikte na de 
gevoerde gesprekken met de 
buitensportverenigingen. Dit overleg 
vond maandag 2 december jl. plaats. 
 
De wethouder stelt dat de gesprekken 
die gevoerd werden soms fel waren op 
de inhoud maar dat het proces goed is 
uitgelegd en dat hierover door de 
verenigingen geen vragen zijn gesteld of 
vragen op zijn binnen gekomen. 
 
Waar staan we in het proces? 
 
Bijna alle gesprekken met de binnen- en 
buitensportverenigingen hebben plaats 
gevonden. Maandag 9 december 2013 
zijn de laatste gesprekken. Van alle 
gesprekken worden verslagen gemaakt. 
Wij roepen verenigingen nogmaals op 
deze verslagen te controleren op 
juistheid en binnen één week naar de 
gemeente te reageren. 
 
De gegevens die uitgewisseld zijn in de 
gesprekken met verenigingen vormen de 
basis waarmee het nieuwe tariefstelsel 
gevuld gaat worden.  
 
De gemeente gaat met die gegevens aan 
de slag om het niveau van de huren te 
bepalen met in achtneming van de te 
behalen bezuiniging van vijf ton. 
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Collegevoorstel 16 december 2013. 
 
Op 16 december 2013 worden de 
uitgangspunten van het voorstel voor het 
nieuwe tariefstelsel behandeld in het 
college. Hier gaat het over het systeem 
en niet over de huurbedragen. 
 
Vervolgoverleg wethouder. 
 
Voor de kerst heeft de SFS weer een 
afspraak met de wethouder. Wil je ons 
voor dit gesprek nog van aanvullende 
informatie voorzien weet ons dan te 
vinden. 
 
De nieuwe huur bedragen. 
 
In een bijeenkomst met alle verengingen 
worden de huurtarieven in het nieuwe 
stelsel met de verenigingen gedeeld. De 
gemeente organiseert deze bijeenkomst 
in de eerste week van januari 2014. 
Verenigingen worden door de gemeente 
geïnformeerd zodra de datum bekend is. 
 
Reageren. 
17 januari 2014 biedt het college het 
voorstel aan de raad aan. Verenigingen 
kunnen in de tussenliggende tijd bij de 
gemeente reageren op de nieuwe 
tarieven. 
 
In de raadsvergadering van 
waarschijnlijk februari 2014 wordt het 
collegevoorstel door de raad behandeld. 
Voor deze vergadering wordt door de 
raad nog een bijeenkomst georganiseerd 
om de verenigingen te horen. Het 
nieuwe tariefstelsel is dus voor de 
verkiezingen vastgesteld. 
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Commerciële inhuur. 
 
Per 1 januari 2015 vindt er door de 
gemeente geen commerciële inhuur van 
accommodaties meer plaats. Alle 
verenigingen die het hier betreft zijn 
over deze beëindiging door de gemeente 
geïnformeerd. In januari 2014 overlegt 
de wethouder met de desbetreffende 
verenigingen. 
 
Maatschappelijke subsidiëring. 
 
Nadat de nieuwe huurtarieven zijn 
bepaald komt de volgende uitwerking 
van de sportvisie aan bod: subsidiering 
van maatschappelijke inzet. Het bestuur 
van de Sport Federatie Soest verwacht 
dat deze subsidiëring uit het sportbudget 
gefinancierd moet worden. 
 

Passe partout bijdrage 2014. 
 
Voor diegene die het nog niet wisten. De 
passe partout bijdrage gaat in 2014 met 
7,5% omhoog van € 51,90 in 2013 naar 
€ 55,80 in 2014. In verband met 
compensatie van de gestegen kosten, 
een verwachte daling van het aantal 
leden dat aangesloten is bij het passe 
partout systeem en het streven om de 
kostendekkendheid op hetzelfde niveau 
te houden is door de raad besloten om 
het passe partout bedrag voor 2014 te 
verhogen. 
 
Vragen / opmerkingen? 
 
Neem contact op met de Sport Federatie 
Soest mail info@sportfederatiesoest.nl 
 


