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Bijeenkomst van 25 september 2019 

Locatie: Multifunctionele ruimte Optisport de Wetering, Hefbrug 3 

 

VERSLAG (voorlopige versie, vast te stellen bij de eerstvolgende bijeenkomst) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter v.d. Wens opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Verslagen  
Verslag 10 december 2018 was de vorige keer niet bijgevoegd, vandaar deze avond twee verslagen.  
Geen vraag over het verslag van 10 december.  
Over het verslag van 13 juni 2019 heeft Wim van Dongen een vraag; wat is de status van het preventie- en 
handhavingsplan alcohol?  
Update: Stand van zaken is dat het waarschijnlijk eind dit jaar door de raad wordt vastgesteld. Dit zou 
eigenlijk eind oktober gebeuren, maar door de komst van de nieuwe burgemeester moeten er nog wat 
wijzigingen in de stukken aangebracht worden. Dit zullen geen grote inhoudelijke wijzigingen zijn, maar 
werken wel vertragend op de besluitvorming. 
Verder zijn de verslagen ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Ondernemersfonds Houten 
Mogelijkheden voor het oprichten van een gemeentebreed Ondernemersfonds voor Houten wordt 
gepresenteerd. Een onafhankelijke financiële positie van ondernemers, door hen zelf opgebracht via een 
bijdrage op de ozb niet-woningen. Een fonds biedt het georganiseerde ondernemerschap financiële armslag 
om zaken te realiseren. Alle gebruikers en eigenaren van zakelijk onroerend goed betalen in dit systeem 
mee aan collectieve zaken. 
 
Het bestuur van Ondernemend Houten (Bram Alblas, Peter van Rooyen en Joost Uytewaal) presenteert hun 
plan voor oprichting van het Ondernemersfonds Houten. Zij vertellen waarom ze een Ondernemersfonds 
Houten willen oprichten en wat zij hiermee willen bewerkstelligen. Er komt een kleine verhoging van de OZB 
en dit komt dan ten goede aan de Houtense maatschappij. Er zijn vijf sectoren, ondernemers, cultuur, zorg & 
welzijn, onderwijs en sport met de verschillende instanties die er onder vallen. Er is een rekensom voor elke 
sector van tevoren vastgesteld, waarmee een bedrag tussen de € 5.000,- en € 7.000,- naar de sport gaat 
wat verdeeld mag worden. Er komt een trekkingsrecht en er zal gekeken moeten worden hoe dit bedrag 
verdeeld gaat worden.  
 
Het bestuur van Ondernemend Houten wil draagvlak vanuit de verschillende sectoren. Wethouders en 
meerdere politieke partijen staan tot nu toe positief tegenover dit voorstel.  
 
Hoe gaat het proces nu verder?  
Vanuit de verenigingen is de volgende reactie: het initiatief is positief, maar de uitvoering wordt minder 
positief ontvangen en heeft nog haken en ogen. Voornamelijk belangrijk wat de consequenties zijn voor de 
verenigingen. Formele moment om aan de verenigingen toestemming te vragen is het moment van de 
huurverhogingen vanuit de gemeente.  
In december 2019 komt het voorstel tot OZB verhoging en de oprichting van het Ondernemersfonds Houten  
in de raad. Wat is de consequentie voor elke vereniging? Dat is belangrijk om te inventariseren.  
 
De Powerpoint presentatie van Ondernemend Houten wordt meegestuurd. Vragen kun je stellen aan José 
via secretaris@platformsporthouten.nl en zij speelt deze door aan het bestuur van Ondernemend Houten.  
 

 
4. Lokaal Sportakkoord 
In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen 
met plezier te laten sporten en bewegen. In het lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt met 
verschillende partijen over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de 

gemeenten willen bereiken. De gemeente Houten komt vertellen over het proces in Houten.  

 
De gemeente Houten gaat in november subsidie aanvragen voor het aanstellen van een sportformateur. Het 
college is akkoord gegaan dat de subsidieaanvraag wordt ingediend bij het Rijk.  

mailto:jose@sportpunthouten.nl


Platform Sport Houten 
 

 
Het Nationaal Sportakkoord kent 5 thema’s: 
1. Inclusief sporten en bewegen 
2. Duurzame sportinfrastructuur 
3. Vitale aanbieders 
4. Positieve sportcultuur 
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen 
In Houten wordt daar een 6e thema, namelijk topsport, aan toegevoegd. De sportformateur gaat het lokale 
sportakkoord schrijven; die heeft daar tot begin april de tijd voor. Na het aanleveren van het lokaal 
sportakkoord kan een uitvoeringssubsidie worden aangevraagd. Deze uitvoeringssubsidie is tijdelijk geld 
voor de duur van 2 jaar; +/- € 30.000,- per jaar.  
Dit geld mag uitgegeven worden aan de speerpunten uit het lokale sportakkoord, wat besproken gaat 
worden met de verenigingen als het zo ver is, waar zij vooral het geld aan willen uitgeven. 
 
Het Nationaal Sportakkoord en de Houtense sportambitie worden meegestuurd met deze notulen.  

 
5. Lopende zaken 
Gemeente 
 Cofinanciering brede impuls combinatiefunctionarissen voor inzet trainers Jeugdpas Sport & Cultuur en 

Trainers voor de Klas 
Het rijk biedt vanaf 2008 de mogelijkheid aan gemeenten om een aanvraag te doen voor deelname aan de 
succesvolle structurele Impuls brede scholen sport en cultuur waarmee zij combinatiefuncties realiseren. 
Houten neemt al vanaf het begin van de regeling deel aan deze regeling en doet jaarlijks een nieuwe 
aanvraag bij het rijk voor subsidie.  
Op 18 september 2018 heeft het college van Houten besloten om een maximale aanvraag in te dienen. 
Deze aanvraag is toegekend, echter onder voorwaarde dat er externe cofinanciering wordt ingezet. Een deel 
van de cofinanciering is gevonden bij het onderwijs; op basisschool de Wissel wordt een vakleerkracht 
ingezet. Er is nu nog een bedrag over van € 10.000,--. De vraag is of er verenigingen zijn die deze 
cofinanciering willen gaan leveren. Concreet betekent dit dat als de vereniging € 60,- inlegt, de gemeente 
(via het rijk) er € 40,- bij legt. De gelden kunnen niet ingezet worden voor “normaal” training geven. Het moet 
gaan om bijvoorbeeld trainingen om leden te werven of speciale doelgroepen te stimuleren. 
 
Zijn er verenigingen die deze cofinanciering willen investeren, zodat zij tijdelijk extra fte kunnen inzetten 
onder de volgende voorwaarde: Een leven lang sporten en bewegen en voor iedereen mogelijk maken. Als 
je hier interesse in hebt, dan kun je dit kenbaar maken vóór 23 oktober richting de Sportmakelaar 
(sportmakelaar@sportpunthouten.nl). Dit mag ook met terugwerkende kracht, als het maar toegewezen 
wordt/is in 2019. 
 
 

Sportpunt Houten 
Job Gulikers stelt zich voor. Hij is de nieuwe sportmakelaar bij Sportpunt Houten. Hij wil graag in de 
aankomende tijd met zoveel mogelijk verenigingen kennismaken.  

 Sportfonds Houten 
Het Sportfonds Houten bestaat nu enkele jaren, maar er blijft elk jaar geld liggen op de plank. Momenteel 
kent het Sportfonds Houten criteria, waardoor vele initiatieven vanuit de verenigingen niet in aanmerking 
komen voor het Sportfonds Houten. In de aankomende periode gaat Sportpunt Houten inventariseren bij de 
verenigingen om te kijken waar de behoeftes liggen, zodat wellicht de criteria aangepast of losgelaten 
kunnen worden.  

 Senioren Fitmaand 
In oktober is de senioren fitmaand. Er zijn ongeveer 50 activiteiten voor de senioren en ook is er elke 
zaterdag een fittest bij één van de medische centra.  

 Rondje langs de velden met de burgemeester 
Aanstaande zaterdag 28 september gaat de burgemeester bij vier verenigingen (Hellas, HC Houten, Houten 
Dragons en L.T.V. De Doordraaiers) langs om een kijkje te nemen en zo een eerste indruk te krijgen van de 
georganiseerde sport in Houten.  
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Sportverenigingen  
 HC Houten – Gerrie van Wanrooij 
HC Houten wil graag een blaashal neerzetten voor de duur van 18 weken per jaar (november t/m februari). 
Echter hebben zij hiervoor een omgevingsvergunning nodig en deze heeft een bezwaartermijn van 26 
weken, wat te lang is voor aankomende winter. Hierdoor is het onmogelijk om de blaashal voor de 
aankomende winter te plaatsen. Dit betekent dat hockey in de winter van 2019/2020 nog gebruik gaat 
maken van de zalen. Dit geldt voor elke zondag in november en vanaf 2 december tot ongeveer eind 
februari dat er ook doordeweeks zaalhockey wordt gespeeld. 80 teams gaan zaalhockeyen. Mochten er 
klachten zijn of opmerkingen, dan kun je mailen naar zaalhockey@hchouten.nl; deze mailbox wordt beheerd 
door Judith Molen en Jolanda de Boon.  
Verder bestaat de vereniging in 2019 35 jaar. 12 oktober om 12 uur spelen de Boekaniers, oud spelers uit de 
hoofdklasse en 9 november hebben ze een lustrumfeest.  

 KV Victum – Ank Versteeg 
Victum bestaat 40 jaar in 2020. Vanwege dit jubileum jaar mogen de kangoeroes (jongste jeugd) een jaar 
lang gratis komen sporten bij de vereniging. Momenteel maken daar 15 kindjes gebruik van op de 
zaterdagochtend. 500 kleuters zouden vandaag de kangoeroedag hebben, voor de laatste groep is het 
helaas afgelast, want er was een hevige onweersbui voorspeld. 

 BV Houten – Bas Renes 
Bestaan 40 jaar in 2019 en gaan nog een lustrumfeest organiseren in oktober.  

 HSV Houten Dragons – Marc Holleman 
Bestaan 20 jaar in 2020. In december gaat Marc meer vertellen over de activiteiten die zij willen organiseren.  

 Taurus – Wim van Dongen 
Bestaan 50 jaar in 2020. Gaan hiervoor ook verschillende activiteiten organiseren.  

 Zen Tennis – Beatrijs van der Pas 
Ze gaat een kleuteractiviteit in november via de Jeugdpas Sport en Cultuur organiseren en ze heeft een 
cursus geschreven voor Zen Tennis methode voor leraren wat nu ter accreditatie bij de KNLTB ligt.  

 
6. Rondvraag 
Wim van Dongen: zijn er consequenties voor de gemeente Houten wat betreft het stikstofakkoord?  
Antwoord: hierover is niets bekend.  
 
Ellen Arendse: dinsdag 1 oktober om 16.00 uur is de afscheidsreceptie van Joop Middelweerd. Iedereen is 
welkom om een drankje te komen drinken.  

 
Peter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de kantine. 

 
Vergaderdata Platform Sport Houten 2019: 
• donderdag 12 december 
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Deelnemerslijst platform sport – 25 september 2019 
  

Verenigingsbesturen/sportaanbieders van: Naam deelnemer Functie 
HC Houten Gerrie van Wanrooij Voorzitter 

Handbal Houten Inge Klaver Voorzitter 

Taurus volleybal Wim van Dongen Bestuurslid 

Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 

Victum Ank Versteeg Voorzitter 

Zen Tennis Beatrijs van der Pas Eigenaar/trainer 

BV Houten Bas Renes Voorzitter 

   

Gasten   
Gemeente Houten Ellen Arendse Beleidsmedewerker 

Ondernemend Houten Bram Alblas bestuurslid 

Ondernemend Houten Joost Uytewaal bestuurslid 

Ondernemend Houten Peter de Rooy bestuurslid 

Sportpunt Houten José van Laarhoven Sportmedewerker 

Sportpunt Houten Job Gulikers Sportmakelaar 

Sportpunt Houten Jan Morit Bestuurslid 

Platform Sport Houten Peter van der Wens Voorzitter 
 

  

Afwezig, met kennisgeving:   
TC Houten Stanley Walters voorzitter 

Gemeente Houten Kees van Dalen Wethouder 

Zumbody Sheila Kroes eigenaar 

Tennisvereniging de Doordraaiers Jack van der Hoek secretaris 

Hellas Houten Atletiek Ninke Loonstra bestuurslid 

Dansstudio Olga v Koningsbrugge Marjolijn Kars-Kootstra Medewerker 

FC Delta Sports ‘95 Theun Helms Secretaris  

Optisport de Wetering Sander Wiessenhaan Locatieleider 

BC Woodpeckers Jeroen de Wildt Voorzitter  

Vv ’t Goy Yvette Vernooij Secretaris  

 


