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Op 17 april jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 

tariefstelling van sportaccommodaties door exploitant Sportfondsen Haarlemmermeer BV. 

(SFH). 

Alvorens in te gaan op de concrete vraagstelling over de tarifering geven wij een korte 

toelichting op de beheer- en exploitatietaak van de sportaccommodaties en onze relatie met 

exploitant Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. Het exploiteren en beheren van 

gemeentelijke sportaccommodaties is een vorm van dienstverlening, die zodanige 

marktgevoelige en bedrijfsmatige aspecten bevat dat die taak is overgelaten aan een 

marktpartij. Om die reden zijn deze taken door ons uitbesteed. 

Over de scheiding van verantwoordelijkheden bij de tarifering van de 

zaalsportaccommodaties en zwembaden zijn met de exploitant afspraken gemaakt. Wij 

hebben richtlijnen meegegeven voor de tariefstelling voor het gebruik van de sporthallen en 

zwembaden door de sportverenigingen en voor het lestarief van het schoolzwemmen c.q. 

het zwemmen in schoolverband. 

Het bepalen van de overige tarieven, dus ook die voor de particuliere zwemlessen, wordt 

overgelaten aan de exploitant. Het in de klacht bedoelde tarief omvat een leskaart voor 6 

elementaire zwemlessen van 45 minuten. 

Op de volgende pagina treft u de beantwoording van de vragen aan. 
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Volgvel 2 

Vraag 1: 

Is het gebruikelijk dat Sportfondsen Haarlemmermeer 8. V. meerdere keren per jaar de 

tarieven voor haar gebruikers verhoogt? 

Antwoord: nee, SFH verhoogt de gebruiks-en lestarieven normaal gesproken maar één 

maal per jaar. Zij hanteert jaarlijks de start van het nieuwe sportseizoen (1 augustus) als 

ingangsdatum voor de aangepaste tarieven. Overigens wordt in de klacht ten onrechte 

gesuggereerd dat ook tussentijds nog een extra aanpassing zou zijn geweest. 

Vraag 2: 

Vind u de handelwijze van Sportfondsen Haarlemmermeer 8. V. in deze een juiste, waar het 

gaat om tijdigheid van het informeren van de gebruikers en de omvang van de 

tariefsverhoging? 

Antwoord: gelet op de hierboven genoemde reguliere ingangsdatum voor aanpassing van 

tarieven door SFH zijn ook wij verrast door deze voorgenomen verhoging per 1 mei 

aanstaande. Ook al behoort de bepaling van dit specifieke tarief tot de bevoegdheid van de 

exploitant, het is te doen gebruikelijk dat wij over een tariefaanpassing worden geïnformeerd. 

Dat is in dit geval niet gebeurd. We hebben hierover ons ongenoegen uitgesproken naar de 

directie. Datzelfde geldt voor de hoogte van de tariefstelling. De informatiestroom naar de 
gebruikers is formeel wel verlopen volgens de algemene voorwaarden van SFH, die aan de 

klanten bij inschrijving bekend worden gemaakt. 

Vraag 3: 

Bent u van mening dat deze verhoging en de daarvoor gebruikte onderbouwing relevant en 

passend is binnen de afspraken die u met Sportfondsen Haarlemmermeer 8. V. heeft 

gemaakt? 

Antwoord: wij verlangen van de exploitant dat hij als maatschappelijk ondernemer oog heeft 

voor het sociaal maatschappelijk (laagdrempelig) belang van dit betreffende aanbod van 

elementaire zwemles. 

Vraag 4: 

Wat gaat uw college er aan doen om de beschreven situatie bespreekbaar te maken met de 

directie van Sportfondsen Haarlemmermeer 8. V. 

Antwoord: wij hebben op formele gronden (contractueel) weliswaar geen bevoegdheid om 

de voorgenomen tariefsaanpassing ongedaan te maken, maar hebben wel onze verbazing 

en ongenoegen kenbaar gemaakt. De directie van Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. 

heeft daarop in eerste aanleg gemeend om de betreffende tariefaanpassing uit te stellen. 

We zullen met de directie nog in overleg treden om andere mogelijkheden te verkennen. 
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Volgvel 3 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de 

C.H.J. Brugman 


