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Bijlage: Tariefscategorieën welzijnaccommodaties 
 
Inleiding 
De gemeente Utrecht hanteert stadsbreed vastgestelde tariefscategorieën voor het gebruik van een 
ruimten in de welzijnsaccommodaties*. Bijdrage aan welzijnsdoelstelling, inhoud en doelgroep én de 
organisator van de activiteiten bepalen samen onder welke categorie een activiteit valt. In dit document 
zijn de welzijnsdoelstellingen en de tariefscategorieën inzichtelijk gemaakt. Ook worden de algemene 
uitgangspunten van het welzijnsbeleid beschreven. 
 
Welzijnsdoelstellingen 
De gemeente wil met het nieuwe Utrechtse welzijnswerk het volgende bereiken: 

1. Een sterke civil society,  
- Inwoners voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor wijk/buurt/stad. 
- Inwoners zijn of worden actief als vrijwilliger 

2. Meer maatschappelijke deelname – iedereen kan meedoen, 
- Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen 
aan de samenleving. 

3. Grotere zelfredzaamheid. 
- Inwoners hebben vertrouwen dat discriminatie wordt tegengegaan. 
- Inwoners van Utrecht informeren over gemeentelijke voorzieningen, openbare ruimte, 
informatie en dienstverlening. 

 
Algemene uitgangspunten verhuur buurthuizen 

 Groepen en individuele gebruikers worden gelijk behandeld, ongeacht afkomst, religie, 
geslacht en leeftijd.  

 Alle inwoners zijn welkom in de welzijnsaccommodaties, zolang zij geen politieke of religieuze 
activiteiten uitvoeren die een wervend karakter hebben, geen overlast voor de omgeving 
veroorzaken en geen frauduleuze, malafide of controversiële activiteiten organiseren. 

 Er worden geen feesten gehouden in de welzijnsaccommodaties om te voorkomen dat er 
sprake zou kunnen zijn van concurrentievervalsing met commerciële zaalverhuurders. 

 
Tariefscategorieën 
Er zijn drie categorieën:  

 Categorie A = 0%, van het tarief voor ruimtegebruik Buurtinitiatief 
 Categorie B = 50%, van het tarief voor ruimtegebruik Maatschappelijk Georiënteerd 
 Categorie C =100%, van het tarief voor ruimtegebruik Kostendekkend 

De volgorde van categorieën geeft de volgorde van prioriteitsstelling aan: Categorie A heeft voorrang 
op categorie B, categorie B heeft voorrang op C. 
 
 
 
 
 
 
 
* Welzijnsaccommodaties (buurthuizen, multifunctionele accommodaties en speeltuinen)
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Categorie A – Ruimtegebruik Buurtinitiatief 
Deze categorie is van toepassing op ruimtegebruik voor activiteiten in de sfeer van ontmoeting, 
recreatie, educatie en leefbaarheid. De activiteiten hebben een open karakter en worden georganiseerd 
door vrijwilligers (bewoner van de stad) voor bewoners van de stad.  
Onder het 0% tarief vallen:  

 Alle incidentele inloopactiviteiten die aan één of meerdere welzijnsdoelstellingen voldoen 
begeleid door vrijwilligers evt. ondersteund door (kinder) sociaal makelaar; 

 Alle doorlopende activiteiten (koffieochtenden, cursussen) die aan één of meerdere 
welzijnsdoelstellingen voldoen, begeleid door vrijwilligers evt. ondersteund door (kinder) 
sociaal makelaar. 

Deze activiteiten zijn in principe altijd openbaar (open uitnodiging voor deelname) met uitzonderingen 
van besloten bijeenkomsten die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt en wijk. 
Voorbeelden: 
 - bijeenkomst van de wijkraad  
 - buurtbijeenkomst voor de beheergroep openbare ruimte (bijvoorbeeld speeltuin of openbaar groen) 

 
Het is mogelijk dat van de deelnemers een bijdrage wordt gevraagd voor het gebruik van 
activiteitenmaterialen. 
Voorbeelden:  
- Materiaalkosten voor  beweegactiviteit  
- Materiaalkosten voor folders voorlichtings-/informatiebijeenkomst 
- Materiaalkosten voor knutselactiviteit  

 
Categorie B – Ruimtegebruik Maatschappelijk Georiënteerd 
Deze categorie is van toepassing op ruimtegebruik voor activiteiten die georganiseerd zijn door 
maatschappelijke organisaties gericht op bewoners van de stad. 
Onder het 50% tarief vallen: 

 Alle activiteiten van maatschappelijke organisaties, niet zijnde de welzijnsinstellingen: 
(uitvoerders sociaal makelaarschap, Spelenderwijs Utrecht, U Centraal, Jes 030, JoU), die 
voldoen aan (een of meer van) de welzijnsdoelstellingen  

 Activiteiten  uitgevoerd door een professionele organisaties zonder winstoogmerk. 
 Onder deze categorie vallen ook bewoners- en vrijwilligersactiviteiten die voldoen aan de 

welzijnsdoelstellingen en waarvoor entree wordt gevraagd. Entreegelden verminderen de 
openbaarheid en de open toegankelijkheid van de activiteiten en bijeenkomsten. 

 
Voorbeelden:   
- Opvoedingscursus GG&GD; 
- Voor op bewoners gerichte activiteiten van verenigingen en stichtingen, ook al worden deze 
georganiseerd door vrijwilligers. 
 
Categorie C – Ruimtegebruik Kostendekkend 
Deze categorie is van toepassing op ruimtegebruik voor activiteiten in de sfeer van overheid, 
ondernemerschap met een maatschappelijke doelstelling (in bezit van KvK nummer), (religieuze,of 
(politieke) verenigingen en stichtingen of privégebruik. Religieuze en politieke partijen mogen hierbij 
geen ledenwervende activiteiten uitvoeren binnen de welzijnsaccommodaties (zie de Algemene 
Subsidievoorwaarden (ASV) 2008). 
 
Onder het 100% tarief vallen: 

 Alle activiteiten - eenmalig, doorlopend, cq. cursorisch - door zzp-ers met een commercieel 
doel, inclusief alle commerciële beweegactiviteiten. 
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Voorbeelden:   
- Voor interne op organisatie gerichte activiteiten van verenigingen en stichtingen ook al wordt  
deze georganiseerd door vrijwilligers. 
 
NB: In deze categorie vallen ook bewoners- en vrijwilligersactiviteiten die niet bijdragen aan de 
welzijnsdoelstellingen. Eveneens alle activiteiten van maatschappelijke organisaties die niet voldoen 
aan de welzijnsdoelstellingen. 
 
Meer informatie: 
Heeft u na het lezen van de informatie in deze bijlage nog vragen over de tariefscategorieën of is u niet 
duidelijk onder welke categorie uw activiteit valt, dan kunt u een mail sturen met uw vraag naar 
buurthuis@utrecht.nl 
 
 


