Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 13 juni 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.
We zijn richting het einde van het seizoen aan het gaan, vandaar dat bijvoorbeeld het bestuur van HC
Houten afwezig is vanwege een promotiewedstrijd van hun 1e dameselftal.

2.

Verslagen

Verslag van 10 december 2018 is niet bijgevoegd. Volgende keer wordt zowel het verslag van 10 december
2018 als het verslag van vandaag toegevoegd.
Coen (Hellas): Wat is eigenlijk de status van het openstellen van de sportparken die in eigendom zijn van de
gemeente? Ellen overlegt met de wethouder en geeft terugkoppeling aan Sportpunt Houten.
Sander (TC Atalanta): TC Atalanta heeft bedenkingen bij het openstellen van hun sportpark. Willen hun club
wel openstellen voor niet-leden, maar dan is altijd iemand van het bestuur of leden bij aanwezig.
In december is alleen gesproken over het openstellen van de sportparken die in eigendom zijn van de
gemeente en niet de sportparken die in eigen beheer zijn van verenigingen. Daarnaast gaat het zowel over
het fysiek openstellen (desnoods de hekken verwijderen) en het openstellen voor andere doelgroepen dan
sport (sociaal cultureel). Hiervoor is een bestemmingsplan wijziging nodig.

3.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022

& evaluatie convenant sport en alcohol 2015-2018
In het preventie- en handhavingsplan alcohol staat welke inzet de gemeente de aankomende vier jaar gaat
plegen als het gaat om preventie en handhaving van de drank- en horecawet. Hierin wordt de
paracommercie (sportkantines) ook meegenomen als belangrijk onderdeel. We geven sportverenigingen met
een sportkantine de ruimte om te reageren op dit conceptplan, voordat het wordt besproken bij de Ronde
Tafel Gesprekken.
Marellie Schreurs vertelt dat het preventie- en handhavingsplan door de gemeenteraad moet worden
vastgesteld eens in de zoveel jaar. Het concept is inmiddels opgesteld en goedgekeurd door de
burgemeester. Verenigingen hebben de ruimte om op- en aanmerkingen te maken.
Wim (Taurus): Welke prioriteit krijgen de sportkantines?
Marellie: zie de bijlage in het plan; dit is prioriteit 1.
Wim: Ik zie nergens in het document de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik terugkomen; is dat niet een
belangrijk onderdeel om op te nemen in het plan? Met name voor de sportverenigingen is dit iets waar zij
aan moeten voldoen.
Marellie: Voorstel om dit onder educatie te plaatsen.
Afspraak: deadline wordt gezet op 22 juli om op- en aanmerkingen over het preventie- en
handhavingsplan terug te geven aan Marellie.
Met het convenant Sport en Alcohol 2015-2018 zijn de Houtense sportverenigingen actief gaan werken aan
het vergroten van bewustzijn over het belang van verantwoord alcoholgebruik. Het convenant is beëindigd
en graag gaan we in gesprek met de verenigingen over een vervolg.
Wim: is het niet verstandig om het convenant opnieuw te bekijken, eventueel aan te passen en opnieuw te
ondertekenen. Met name om toch de aandacht erop te houden; ook vanwege de bestuurswisselingen binnen
een vereniging enz.
Jacqueline: wij gaan graag met de aanwezige verenigingen in gesprek hoe dit convenant door te zetten.
Marellie: voorstel van de gemeente is om de gastheergesprekken voort te zetten.
Ank (Victum): gastheergesprek eens in de twee jaar (drie jaar is te weinig), zodat in elk bestuur de kennis
blijft over dit onderwerp.
Jacqueline: is het mogelijk om het onderwerp eens per jaar op agenda van platform te zetten? Bijvoorbeeld
met een goed voorbeeld van een vereniging/sportkantine?
Ank (Victum): als vereniging zit ik daar niet op te wachten om voorbeelden te horen en presentatie bij te
wonen. Agenderen bij bijeenkomst van platform sport is wel een goed idee.
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Peter: Voorstel om Marellie een korte terugkoppeling te laten geven bij het platform, zodat alle sportkantines
dit kunnen lezen in de notulen?
Wim (Taurus): Ik ben het ermee eens dat het convenant opnieuw tekenen daarmee niet noodzakelijk is; met
name belangrijk om het onderwerp op de agenda te houden (bijvoorbeeld jaarlijks), zodat de verenigingen
zich ervan bewust blijven.
Marellie: korte terugkoppeling van de gastheergesprekken. Voornamelijk zelfde vraagstukken bij de
verenigingen. GGDrU kan ook voorzien in de informatievoorziening.
Ank (Victum): heb je ook iets om richting de ouders mee te geven en hen op te voeden? Bijvoorbeeld iets
voor in de nieuwsbrief.
GGDrU gaat hierin voorzien.

4.
Lopende zaken
Gemeente


Informatieplicht energiebesparende maatregelen
Janine Ietswaard van Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vertelt meer over de wettelijk verplichte
maatregelen energiebesparing. Zij houden zich bezig met deel toezicht, handhaving en naleving
milieunormen. Informatieplicht gaat per 1 juli 2019 in. Bedrijven/verenigingen moeten
energiebesparende maatregelen actief gaan aangeven. Meer informatie te vinden op RVO.nl (zie link in
document), waar je ook kan checken of de inrichting aan de energiebesparingseis voldoet.
Informatieplicht geldt pas als je boven bepaalde grenzen zit. Controleer of je als vereniging boven deze
grens zit.
Er is een maatregelenlijst voor 19 branches; ook voor recreatie en sport aanwezig. Lijst met maatregelen
waaraan je moet voldoen als vereniging. Onderscheid tussen maatregelen toe te passen op een
natuurlijk moment (toe aan vervanging) en zelfstandig moment (zo snel mogelijk). De presentatie en
twee informatiefilmpjes worden opgestuurd.
Wim (Taurus); hebben al jaren geleden aangekaart dat ze graag hun verlichting ineens wilden
vervangen. Dit was niet mogelijk en is niet gebeurd door de gemeente Houten. Zal nu waarschijnlijk per
1 juli wel in een stroomversnelling gaan?
Ank (Victum): willen de cv ketel al enkele jaren vervangen, maar is tot op heden ook nog niet
bewerkstelligd.
Janine (RUD): Als vereniging ben je verantwoordelijk voor deze maatregelen als het gebouw in eigen
beheer is. Zolang het in beheer van de gemeente is, blijft de gemeente verantwoordelijk en is de
gemeente aan zet. Ellen (gemeente) neemt dit mee binnen het gemeentehuis en gaat ermee aan de
slag.
Momenteel ligt er bij de gemeente al de vraag om inventarisatie van de sportaccommodaties te doen;
zowel binnen- als buiten. Hier kunnen de energiebesparende maatregelen in worden meegenomen?
Mocht je als vereniging al eerder vragen hebben of met iets aan de slag wil gaan, leg de vraag bij het
platform sport, zodat wij de vraag kunnen doorsluizen.
Aan de sportaanbieders wel het advies om alle subsidie mogelijkheden voor het in gang zetten van
energiebesparende maatregelen in de gaten te houden en daar gebruik van te maken daar waar kan al
dan niet in overleg met de gemeente.
Ank (Victum): wat voor vereniging zit vrijwel altijd boven de energienorm?
Janine Ietswaard: gemiddeld genomen de buitensportverenigingen, zoals een tennisvereniging of
voetbalvereniging met buitenverlichting.
Sander (TC Atalanta): als vereniging zijn we bezig om nieuwe energiezuinigere lichten aan te schaffen.



BTW sportvrijstelling
Er komt een aanpassing op het contract van de Meerpaal voor BTW voordeel. SPUK sport (SPecifieke
UitKering sport) heeft gemeente inmiddels ingediend.
Er is nog ruimte in de BOSA (Bouw- en Onderhoud van Sport Accommodaties) subsidieregeling. Ellen
stuurt hier nog extra informatie over.
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Nationaal sportakkoord – lokaal sportakkoord
Houtense sportvisie is momenteel al aanwezig, maar de gemeente Houten gaat in november subsidie
aanvragen voor het aanstellen van een sportformateur. Deze sportformateur gaat het lokale
sportakkoord schrijven. Na het ondertekenen van het lokaal sportakkoord, kan een uitvoeringssubsidie
worden aangevraagd. Gemeente Houten gaat zich hierin verdiepen om deze uitvoeringssubsidie
uiteindelijk te kunnen gaan gebruiken voor Houten. Dit is tijdelijk geld voor de duur van 2 jaar; € 25.000,per jaar.

Sportpunt Houten


Buurtgezinnen - Marijke van Tiggelen - coördinator
Motto: opvoeden doen we samen. Inmiddels al twee jaar actief in Houten.
Buurtgezinnen.nl is een burgerinitiatief waarbij steungezinnen actief zijn die hulp bieden aan
vraaggezinnen.
27 gezinnen worden momenteel ondersteund; 17 gezinnen staan op de wachtlijst.
Er zijn regelmatig ook sportvragen. Bijvoorbeeld een jongen van 12 jaar met een chronisch zieke
moeder die niet langs de voetballijn kan staan bij de wedstrijden. Op zoek naar bijvoorbeeld een
teamgenoot die elke week de jongen mee kan nemen naar de vereniging en bijvoorbeeld ook een lunch
kan verzorgen.
Oproep: kunnen sportverenigingen buurtgezinnen.nl promoten/kenbaar maken onder de leden?



Veilig Sportklimaat
De vertrouwenscontactpersoon kan wellicht ook iets betekenen in de buurtgezinnen?
In het afgelopen seizoen is een bijeenkomst georganiseerd geweest voor de
vertrouwenscontactpersonen (VCP)met als thema: kindermishandeling. Deze is heel goed ontvangen bij
de VCP’ers.
Claudia: Is het een idee om een dergelijke bijeenkomst ook te organiseren bij een sportvereniging voor
leden en/of trainers? Zijn er verenigingen die hier behoefte aan hebben?
Sander (TC Atalanta); met alle commissies binnen TC Atalanta gaan we al zo’n bijeenkomst organiseren
binnen de vereniging.
Claudia (Sportpunt Houten): kan elke vereniging nagaan of zij een vertrouwenscontactpersoon
hebben en of deze persoon bekend is bij Sportpunt Houten? Moet er nog iemand opgeleid
worden? Sportpunt Houten ontvangt deze (contact)gegevens graag.

Sportverenigingen
 Coen Raaphorst (Hellas Houten): zijn druk bezig met nieuwe accommodatie; pijlen gericht op het








handbalveld op de Meerpaal.
Ank Versteeg (Victum): zijn er mogelijkheden om uitvoerende buurtsportcoaches aan te stellen binnen
Houten? Zodat zij ook daadwerkelijk trainingen/lessen kunnen geven. En dit zou afgewisseld kunnen
worden.
Peter: in 2010 is gekozen voor coördinerende buurtsportcoaches in plaats van uitvoerende
buurtsportcoaches. Om meer continuïteit te bieden, ook bij sportverenigingen.
Ank Versteeg (Victum): opgemerkt dat er wordt gesproken over 5000 extra woningen in Houten. Dit gaat
mogelijk een groei in inwonersaantal betekenen. De vraag is of er ook op voorhand rekening wordt
gehouden met voldoende voorzieningen zoals de sportaccommodaties.
Peter heeft als voorzitter van Platform Sport Houten aangegeven bij de gesprekken over dit onderwerp
betrokken te willen zijn. Zodat de sport ook vertegenwoordigd blijft.
Sander Komijn (TC Atalanta): er zijn plannen om hun accommodatie grondig te gaan aanpassen,
volgende keer meer.
Wim van Dongen (Taurus): politiek sportcafé is georganiseerd geweest. Geresulteerd dat er aan de slag
wordt gegaan met het vormen van een topsportvisie.
Beatrijs van der Pas (Zentennis): legt uit wat ze doet met Zentennis. Is eigenlijk een soort mindfulness
tennis. Minder instructie en meer aandacht leggen op bijv. geluid van de bal. Ze geeft de trainingen bij
Racketcentrum Houten.
Peter: Er is een sportnetwerk tennis. Sportpunt Houten gaat contact opnemen met Beatrijs hierover.
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5.

Rondvraag

Marijke van Tiggelen (buurtgezinnen.nl): komt graag in contact met sportverenigingen als er een
trainingsgroep voor aangepast sporten is of als er leden zijn met een beperking waar een hulpvraag kan
liggen.
Peter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de kantine.

Vergaderdata Platform Sport Houten 2019:
•
woensdag 25 september
•

donderdag 12 december

Deelnemerslijst platform sport - 13 juni 2019
Verenigingsbesturen van:

Naam deelnemer

Functie

TC Atalanta
Taurus volleybal
Houten Dragons
Attila Houten
GoSwim

Sander Komijn
Wim van Dongen
Marc Hollman
Dick Jansen
Olaf de Haas

Victum
Hellas Atletiek Houten
Zen Tennis

Ank Versteeg
Coen Raaphorst
Beatrijs van der Pas

Voorzitter
Bestuurslid
Penningmeester
Voorzitter
Bestuurslid activiteiten
commissie
Voorzitter
Coördinator
Eigenaar/trainer

Gasten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Gemeente Houten
GGDrU

Ellen Arendse
Jacqueline Eggermont
Marellie Schreurs
Truus van der Lei

RUD Utrecht
Buurtgezinnen.nl
Sportpunt Houten
Sportpunt Houten
Sportpunt Houten
Platform Sport Houten

Janine Ietswaard
Marijke van Tiggelen
José van Laarhoven
Claudia van Mechelen
Jan Morit
Peter van der Wens

Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Juridisch medewerker
Adviseur
gezondheidsbevordering
Energie adviseur
Coördinator
Sportmedewerker
Sportmedewerker
Bestuurslid
Voorzitter

Kees van Dalen
Gerrie van Wanrooij
Tina Hiddema
Marjolijn Kars-Kootstra
Gerda Weitkamp
Marjan
Sander Wiessenhaan

Wethouder
Voorzitter
Eigenaar
Medewerker
Voorzitter
Eigenaar
Manager

Afwezig, met kennisgeving:
Gemeente Houten
HC Houten
Yogacentrum Amadorra
Dansstudio Olga v Koningsbrugge
Loopgroep Houten
Maryoga
Optisport

