besluit college

registratienr.

16INT03833

casenr.

BBV16.0141

Het college van Pijnacker-Nootdorp;
gezien het advies van de afdeling WKZ d.d. 26 april 2016;
gelet op de Nota uitgangspunten integraal vastgoedbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 6
februari 2014;
besluit:
vast te stellen de volgende algemene criteria sport- en welzijnsaccommodaties:

Algemene criteria sport- en welzijnsaccommodaties.
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Overwegingen
Als eigenaar en beheerder van de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties, is het de taak van
de gemeente om de accommodaties toe te wijzen aan de gebruikers en het verhuurrooster op te
stellen.
De hieronder genoemde criteria zijn van toepassing op alle gemeentelijke sport- en
welzijnsaccommodaties.
Openingstijden
Behoudens onderstaande uitzonderingen zijn de accommodaties beschikbaar van ’s ochtends 08.00
uur tot ’s avonds 23.30 uur (CulturA tot ’s avonds 00.00 uur).
De accommodaties zijn gesloten tijdens:
De zomervakantie, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag,
Koningsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, 5 december na 16:00 uur en 24 december na
16:00 uur. Bij economisch rendabel gebruik kan hier een uitzondering op worden gemaakt.
Uit oogpunt van efficiency kunnen gedurende een gehele zomer- of winterperiode enkele
accommodaties geheel gesloten blijven op bepaalde dagdelen van de week.
Tarieven
De door de raad vastgestelde tarieven worden in rekening gebracht bij de gebruikers. Conform de
Algemene Voorwaarden worden deze tarieven jaarlijks geïndexeerd.
Voor het gebruik van de sportaccommodaties door de basisscholen wordt niets in rekening gebracht
(0-tarief).
Het tarief dat bij gebruik van sportaccommodaties door het voortgezet onderwijs in rekening wordt
gebracht, wordt jaarlijks bepaald op basis van de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs.
Voor commerciële activiteiten wordt het commerciële tarief in rekening gebracht. Voor de tijd die
nodig is om de activiteit op te bouwen of af te breken wordt het standaard tarief in rekening gebracht.
Ook bij niet-commerciële activiteiten wordt voor op- en afbouwen het standaard tarief in rekening
gebracht. Uitzondering hierop worden voor het opbouwen van het toneel in CulturA voorafgaand aan
de voorstelling 2 uren niet in rekening gebracht. Ook voor het afbouwen worden aansluitend 2 uren
niet in rekening gebracht.
Tijdens voorstellingen in de grote zaal van CulturA wordt de voorliggende Intermezzo ruimte zonder
kosten vrij gehouden. Deze ruimte wordt dan met een 0-tarief in het verhuurrooster geblokkeerd.
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Toewijzingen
Gebruikers die (statutair) afkomstig zijn uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben voorrang op
gebruikers van buiten de gemeente. Voor verenigingen en stichtingen geldt bovendien dat tenminste
50% van het totaal aantal leden officieel staat ingeschreven als inwoner van de gemeente PijnackerNootdorp.
Gebruik van de sportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs gaat voor op al het andere
gebruik, mits binnen de reguliere schooltijden en behoudens de officiële schoolvakanties.
Primair onderwijs: maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 15.30 uur.
Voortgezet onderwijs: maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.
Verenigingen en stichtingen hebben voorrang op particuliere gebruikers en/of commerciële
instellingen.
Het verhuurrooster van het voorgaande seizoen zal als uitgangspunt dienen voor het nieuwe seizoen.
Bij de sportaccommodaties gaan sportieve activiteiten voor op andersoortige activiteiten.
De geschiktheid van de accommodatie voor de activiteit en beschikbaarheid van een alternatieve
accommodatie kan mede bepalend zijn voor het toewijzen van een accommodatie.
De gemeente kan op basis van efficiency besluiten een huurder een alternatieve accommodatie toe te
wijzen.
Een onevenredige en onevenwichtige verdeling van de uren in de sportaccommodaties bij één en
dezelfde gebruiker (lees: verhouding ledenaantal versus aantal gebruikersuren), kan voor de
gemeente aanleiding zijn om de roosterindeling op specifieke dagen/dagdelen opnieuw te
beoordelen, hetgeen kan leiden tot een herverdeling, dan wel herschikking van de uren.
De gemeente streeft naar het aaneensluitend verhuren van de accommodaties, zodat er geen
inefficiënte ‘gaten’ ontstaan in het rooster die niet verhuurbaar zijn. Bij een lage bezetting van een
accommodatie kan ook worden gevraagd om minimaal drie uren achtereen te reserveren.
De criteria 4a tot en met 4c kennen een dwingend karakter en zullen onverminderd toegepast
worden, indien dit noodzakelijk is. De overige criteria hebben een afwegend karakter.
Slot
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemene criteria sport- en welzijnsaccommodaties’ en treden
in werking op 27 april 2016.
De toewijzingscriteria binnensportvoorzieningen, vastgesteld op 17 december 2002, komen hiermee
per 27 april 2016 te vervallen.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt zich te allen tijde het recht voor om in voorkomende
gevallen af te wijken van de hierboven opgestelde criteria.

Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2016
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Toelichting Algemene criteria sport- en welzijnsaccommodaties
3b
Hiermee wordt rondpompen van geld voorkomen omdat de gemeente deze kosten weer moet vergoeden aan
de scholen. Dit geldt alleen voor het bewegingsonderwijs zoals dat in de Verordening Voorziening Huisvesting
Onderwijs wordt genoemd. Gebruik door scholen voor buitenschoolse activiteiten wordt wel in rekening
gebracht.
3d
Als er gebruikers in de intermezzoruimte zitten dan is de grote zaal met toneel niet toegankelijk.
4b
Traditioneel is de woensdagmiddag vrij bij het primair onderwijs. Met de invoering van continu roosters is dit
inmiddels achterhaald.
4f
Een sporthal is bij uitstek geschikt voor de zogenaamde ‘grotere’ sporten (handbal, korfbal, voetbal, hockey en
tennis). Een sportzaal is minder geschikt voor de hierboven genoemde sporten, maar wel geschikt voor
badminton, basketbal, volleybal, tafeltennis, wedstrijd turnen en judo. Een gymnastieklokaal is bij uitstek
geschikt voor recreatieve gymnastiek en aanverwante activiteiten. Bij Cultura is bijvoorbeeld de grote zaal met
toneel geschikt voor uitvoeringen met publiek. Repetities zullen daarom bij voorkeur elders worden
gereserveerd.
4g
Indien een voorziening voor een aanzienlijk groter aantal uren verhuurd kan worden. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen een jaar-, seizoen- of incidentele huurder. Een structureel lage bezettingsgraad
van de sportvoorziening die niet in overeenstemming is met de gebruikelijke wijze van sportbeoefening, kan
voor de gemeente een reden zijn om de voorziening met voorrang toe te wijzen aan een andere huurder, dan
wel de uren opnieuw te verdelen en toe te wijzen.
4h
Indien verenigingen te maken krijgen met een structurele daling van het aantal leden, zal deze regel toegepast
worden.
4j
In geval van conflictsituaties zal steeds zorgvuldig afgewogen worden welke criteria van doorslaggevend belang
zijn voor de uiteindelijke toewijzing, hetgeen met argumenten omkleed wordt.
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