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Geacht College en leden Gemeenteraad, 

Bezuinigingen op sport 

Inleiding 

Met de vaststelling van de begrotingen 2020 en 2021 zijn er bezuinigingen vastgesteld op het gebied 

van de sport. Deze bezuinigingen zijn gefaseerd opgenomen in de begrotingen waarbij uiteindelijk in 

2023 een besparing van in totaal €50.000 op jaarbasis zou moeten worden bereikt. Dit zou gerealiseerd 

moeten worden door een huurverhoging van €25.000 en de resterende €25.000 door slimmer te 

investeren. Omdat voor dat laatste geen directe bezuinigingen haalbaar bleken te zijn, is dit in eerste 

instantie ook omgezet naar een huurverhoging van €25.000.  

Voor 2021 en 2022 zijn deze bezuinigingen niet doorgevoerd vanwege corona en op een andere manier 

opgevangen.  

 

Inhoud  

Als we het hebben over een bezuiniging van €25.000 betekent dit voor de verenigingen een huur-

verhoging van ongeveer 10%. Als ook de tweede €25.000  via de huurverhoging bereikt zou moeten 

worden zou dat in totaal uitkomen op een huurverhoging van ongeveer 20% per 1-1-2023. 

 

Echter, het college verwacht toch €25.000 structureel op te kunnen vangen door enkele budgetten uit 

de sportbegroting iets af te ramen. Voor de andere €25.000 ziet het college geen mogelijkheden. Dat 

zou resulteren in de eerder genoemde huurverhoging van 10%. Omdat het een jaarlijkse bezuiniging 

betreft, moeten de niet doorgegane verhogingen van 2021 en 2022 nu (per 1-1-2023) alsnog in 1 keer 

verrekend worden. 

  

In de Kaderbrief voor de gemeentebegroting 2023 wordt daarnaast ook al een huurverhoging 

aangekondigd van minimaal 6,4% volgens de index. In de afgelopen jaren bedroeg die indexverhoging 

steeds ongeveer 1%. Die veel hogere indexverhoging van 6,4% komt dan op de eerder genoemde 

bezuinigingen.  

 

Samenvattend: de verhoging van de huren per 1-1-2023 zal liggen tussen de 21 en 26,4%! 

 

Gevolgen voor verenigingen 

De MSR is van mening dat de sportverenigingen in Maassluis een dergelijke verhoging van de huur niet 

kunnen dragen. Ten eerste zijn de meeste verenigingen op dit moment enigszins herstellende van de 

achterliggende periode met corona. Ten tweede  worden zij naar verwachting ook geconfronteerd  met 

enorme stijgingen van de energiekosten. Daarover hebben de eerste noodsignalen van een aantal 

verenigingen ons al  bereikt.  

Indien dan ook deze exorbitante  huurverhoging  wordt doorgevoerd, is de verwachting dat dit bij diverse 

verenigingen zal leiden tot grote financiële problemen. 

 

Advies MSR 

Het advies van de MSR is dan ook om de bezuinigingen niet door te voeren. En om de huurverhoging te 

beperken tot het indexpercentage van 6,4%. Zelfs met die verhoging is het nog maar de vraag of alle 

clubs dat zondermeer kunnen opbrengen. 

 

Namens de MSR, 

Huib Blokland 

voorzitter MSR   
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