Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 04 november 2020
Locatie: digitaal

VERSLAG
1.

Opening en vaststelling van de agenda

Peter v.d. Wens opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

2.

Verslagen

Verslag 24 september wordt vastgesteld.

3.
Stand van zaken rondom het COVID-19 virus en sportbeoefening
Gemeente
Huidige stand van zaken
o
Huurkosten
Ellen (beleidsmedewerker sport): Er zijn verzoeken binnen gekomen voor uitstel van betaling van
huur. Ook zijn er vragen gesteld aan de afdeling verhuur over hoe om te gaan met geannuleerde
zaalhuur?
Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur
van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden.
Hiervoor is 60 miljoen euro beschikbaar gekomen. Navraag bij de Vereniging Sport en Gemeenten
leverde op dat de nieuwe TVS regeling nog in ontwikkeling is en dat de regeling gedetailleerder
wordt dan de vorige. We verwachten zeker niet op korte termijn hier meer duidelijkheid over te
kunnen verschaffen. Uiteraard informeren wij u zodra over de verschillende regelingen meer
duidelijkheid is. Er wordt wel een collegevoorstel voorbereid voor uitstel van betaling.
Deze middag (4 nov) wel de laatste informatie vanuit de VSG ontvangen ten aanzien van de nieuwe
maatregelen. Later deze week zal een nieuwe memo verstuurd worden naar de sport. Deze
informatie is inmiddels verstuurd en beschikbaar op de website van Sportpunt Houten.
Peter (voorzitter Platform): TVS , TASO? Wat houden die afkortingen precies in?
Ellen: Dat zijn de afkortingen van compensatieregelingen die de afgelopen maanden voorbij zijn
gekomen. → Deze verschillende compensatieregelingen zijn op een rij gezet op de website van
Sportpunt Houten.
SV Houten kaart ook het probleem van misgelopen kantine inkomsten aan.
Wethouder Kees van Dalen: Komende weken even pas op de plaats. Alle regelingen worden op een
rij gezet en bekeken. Landelijke regelingen worden naar lokaal vertaald. De gemeente komt er snel
op terug.
o

Ingebracht punt door VC Houten
- Afname ledenaantal sportclubs (door COVID maar ook voor COVID al landelijke trend)
Voorzitter VC Houten (Ronald Jan Corbee): VC Houten constateert een ledendaling. Er lijken meer
individueel georiënteerde sporters te zijn. De coronamaatregelen van de afgelopen periode hebben
daar ook aan meegeholpen. Sporten in teamverband is lastig. Echter bedreigd deze daling in
ledenaantal het voortbestaan van de vereniging. Is dit herkenbaar voor andere sportaanbieders?
Bij voetbal lijkt juist een toenamen van jeugdleden te zijn. Bij Tennis/Padel lijkt ook een toename van
spelers/leden te zijn. Gevraagd wordt voor welke doelgroep de vraag gesteld wordt. VC Houten: het
gaat om de doelgroep volwassenen, geen jeugd.
Badminton Plus Houten (Ria Blokdijk) geeft aan dat ook zij de helft van hun leden zijn kwijtgeraakt.
Sommige durven ook al langere tijd niet te komen omdat ze tot de kwetsbare doelgroep behoren.
Ria geeft aan het mogelijk interessant te vinden om in contact te komen met BV Houten.
VC Houten: gaat de gemeente straks aandacht besteden aan sportstimulering? Om de toeleiding
naar de sportverenigingen weer een boost te geven? Peter: Zodra de coronamaatregelen weer
versoepelen zal er zeker weer ruimte zijn voor sportstimulering. Daarvoor kan ook zeker de hulp van
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Sportpunt Houten ingeschakeld worden. Zij voeren sportstimuleringsprojecten uit voor de
verschillende doelgroepen.
o

Ventilatie en COVID-19
Peter wil Ellen het woord geven. Ellen geeft aan dat Jan Willem van de afdeling vastgoed bij het
overleg is aangesloten voor een toelichting.
Jan Willem: Ventilatie van gemeentelijke gebouwen.
Eén van de beredeneringen van het RIVM is dat wanneer een gebouw jonger is dan 1992 (en er
geen interne verbouwingen zijn geweest) de ventilatie voldoet. Dat wil zeggen dat de geïnstalleerde
ventilatiecapaciteit in een gebouw voldoet aan de destijds gestelde eisen in het bouwbesluit.
Theoretisch voldoet dan een gebouw. Een andere eis vanuit het RIVM is dat apparatuur dan ook
moet werken.
Alle gemeentelijke gebouwen zijn nagelopen. Met name is gekeken naar de ventilatie. Is er niks
kapot, staat de apparatuur aan, is er recirculatie, op welke standen staat de apparatuur, zijn alle
roosters er, zijn de ventilatiekanalen schoon. Hieruit zijn een aantal acties gekomen, daar waar
nodig worden de kanalen schoongemaakt, roosters geplaatst/ vervangen en zaken aangepast. Ook
is in alle sporthallen de recirculatie tot een minimum beperkt. Voor de gymzalen is dit moeilijker
omdat we dit zelf niet handig kunnen, de leverancier komt binnenkort langs om dit met een laptop te
doen.
Peter: Is recirculatie wel zo goed? Berichten hierover zijn niet positief.
Jan Willem: er zijn twee recirculatievormen. Bij de Sporthallen is een recirculatiesysteem van
toepassing die per uur zorgt dat de complete luchtinhoud ververst wordt. Bij gymzalen is het
recirculatiesysteem juist ook het verwarmingssysteem dus dat maakt het lastiger.
Het lijkt erop dat 1 van eisen uit het bouwbesluit van 1992 is dat de ventilatievoud van een sporthal
minimaal de inhoud van een sporthal per uur moet zijn (ca. 10.000m3/per uur). Zover wij het kunnen
overzien (bij standaard afmetingen van een sporthal) is dit de strengste eis, dus de maximale
capaciteit van de ventilatie. Onze aanname is dat wanneer er een “normale” hoeveelheid leerlingen/
sporters in de hal zijn, ca. 30 per zaaldeel, dus 90 in totaal, de behoefte ca. 3.500m3 per uur is en
dus dat de ventilatie ruimschoots voldoet. De heemlanden heeft enige weken geleden zelf CO2
metingen uitgevoerd. De uitkomst was dat de metingen ruimschoots binnen de waarden zaten. We
hebben een externe de opdracht geven om met ons mee te kijken. En onze inschatting is dat
wanneer de sporthal de slinger voldoet, is de oudste sporthal, alle sporthallen voldoen. We zijn zelf
bezig om een aantal CO2 meters aan te schaven zodat we zelf ook kunnen meten. (niet alleen bij de
sportaccommodaties maar ook bij andere gebouwen)
Alle ventilatiedeskundige/ leveranciers etc hebben het extreem druk, co2 meters zijn uitverkocht,
niemand heeft de waarheid, deskundigen spreken elkaar tegen, buitenland hanteert ander beleid,
kortom we weten het niet zeker, wat wel zeker is hoe verder je bij iemand uit de buurt bent de kans
steeds kleiner wordt dat je besmet raakt. En er zijn geen garanties wanneer een sporthal aan alle
zaken voldoet er geen besmettingsgevaar is.
Voorzitter BC Woodpeckers (Jeroen de Wildt): Hoe zit het nu precies met Sporthal de Slinger?
Jan Willem: Slinger hoeft niet te voldoen aan bouwbesluit van 92 want die is van voor die tijd. Echter
volgt dus nog een extern onderzoek.
Taurus: (Josien Leurdijk): Een van de “oudere” leden heeft gevraagd naar de rookbuisjes test? Of
die gedaan zou zijn?
Jan Willem: Nee. Dat is onbekend. Wel wordt het Co2 gehalte gemeten. Co2 meters worden zodra
ze beschikbaar zijn geplaatst in de hallen. Alles is gecheckt en het werkt, vanaf nu wordt het ieder
jaar alles gecontroleerd.
Voorzitter Scouting Schonauwen: Aanvullende vraag over de ventilatie op locatie De Heuvel.
Ventilatie is geen recirculatie. Het betreft een afzuiging via de ventilatie roosters. Bovenverdieping
kan alleen geventileerd worden doormiddel van handmatig de ramen openzetten. Dat is in deze
koudere periode niet echt gewenst. Mogelijk moet er dan gekeken worden naar een alternatieve
locatie.

Platform Sport Houten
Badminton Plus Houten (Ria Blokdijk): Wij gebruiken 1/3 deel van de Molenwiek. 3e ruimte. Voor
hun traint een fanatieke groep volleyballers. Is het slim om dan even te wachten en niet direct na die
training naar binnen te gaan?
Jan Willem neemt ruimere de wisseltijden mee in het extern onderzoek. Interessant om te weten of
het slim is om bijvoorbeeld een kwartiertje leeg te laten ivm met de verversing van de lucht.
o

Routekaart COVID sport (evt specifiek voor onze gemeente)
VC Houten: Het zou wellicht fijn zijn om een route kaart voor specifiek de sport in Houten te hebben.
Gemeente Houten: Dat is moeilijk in te richten omdat de bovenliggende lagen bepalen wat er
gebeurd en welke maatregelen worden ingevoerd.

o

(Geluids-) overlast openbare ruimte rondom sportactiviteiten
Claudia (sportmakelaar), hierbij nogmaals de boodschap om als sportaanbieder alert te zijn op
geluidsoverlast van met name muziek in de openbare ruimte. Inwoners van Houten hebben
geklaagd en zorgen gedeeld bij de gemeente. Veel begrijpen het sporten in de openbare ruimte wel.
Immers sport en bewegen is goed voor iedereen maar harde muziek erbij is dan niet altijd prettig.
Mensen hechten ook waarde aan rust in en rondom huis.
Probeer een ieder zoveel mogelijk in zijn/haar waarde laten en houdt gewoon een beetje rekening
met een ander.

o

Toekomstvisie mbt huisvesting sportclubs (input vanuit de gemeente, hoe ver zijn de
plannen, wanneer wordt besluitvorming verwacht)
Ingebracht punt door VC Houten.
Zorgen over de toekomst van bijvoorbeeld sporthal de Molenwiek.
Peter vd Wens (voorzitter Platform Sport): Er zal geen hal afgebroken worden als er geen alternatief
is. Gebruikers worden niet zomaar op straat gezet. Het is een toekomstvisie: een zoektocht naar wat
er mogelijk is in Houten. Eerst moet besloten worden of dit de visie is die de politiek omarmd.
Daarna wordt gekeken naar uitvoering. Het zijn plannen tot 2040.

4.

Rondvraag

Sportmakelaar: er is gevraagd een bericht te delen namens het beleidsterrein “Jeugd en Onderwijs”.
Beleidsmedewerker Anne Schmidt heeft onderstaande bericht aangeleverd.
Samen kwetsbare gezinnen in beeld houden
Wij hadden vorige week twee vinger-aan-de-pols overleggen met het voortgezet onderwijs, en met primair
onderwijs en kinderopvang. Hier kwam uit naar voren dat het onderwijs op een overlevingsstand staat en
alle zeilen bij moet zetten op het onderwijs goed geregeld te krijgen. Daar waar docenten voorheen met
ouders spraken, een belletje deden of zelfs even langs gingen, hebben ze daar nu helaas (bijna) geen tijd
voor. Terwijl het juist nu zo belangrijk is om deze gezinnen in beeld te hebben en houden!
Gelukkig zijn er meer partijen (wel steeds minder door de corona maatregelen) die contact hebben met deze
gezinnen. Daarom de oproep aan iedereen om dit in de gaten te houden!
Als je zorgen signaleert, probeer dan in contact te komen met het gezin en waar mogelijk goed door te
verwijzen. Er zijn flyers met hulpaanbod op verschillende terreinen. Deze worden nu geupdate en via het
Groentje verspreid. Daarnaast kan men altijd (anoniem) sparren over casuïstiek, onder andere via de
Toegang van het Sociaal Team. De Toegang is er voor advies, consult, ruggespraak.
Verder zijn geen vragen of opmerkingen. Peter sluit de vergadering.

Vergaderdata Platform Sport Houten 2020
•
Donderdag 10 december

Platform Sport Houten
Team Sportpunt Houten is weer op volle kracht. Hieronder nogmaals het overzicht van medewerkers
en aandachtsgebieden.
Nieuw team:
Sportmakelaar:

Claudia van Mechelen sportmakelaar@sportpunthouten.nl

Medewerkers:
Sanne Papavoine
Projecten:

sanne@sportpunthouten.nl
Trainers voor de Klas (basisonderwijs), Sportieve VO School (middelbaar
onderwijs), Sportgala, Koningsspelen, verenigingsondersteuning , sporten en
bewegen in de openbare ruimte.

Lisa van Arkel
Projecten:

lisa@sportpunthouten.nl
Clinics voor de Opvang, Jeugdpas Sport & Cultuur, Sportgala, Vijfwal Family
Run, verenigingsondersteuning, PR & Communicatie.

Robin Bergmans
Projecten

robin@sportpunthouten.nl
Special Sports (aangepast sporten), 50+ sport, Kwetsbare doelgroepen,
Verenigingsondersteuning, Veilig Sportklimaat.

Ilse Teune

ilse@sportpunthouten.nl
Gli (gecombineerde leefstijl interventie) → toeleiding naar laagdrempelig
sportaanbod, aangepast sporten, Kwetsbare doelgroepen,
Verenigingsondersteuning.

Oproep! Voor input van bijscholingen en workshops. Er is extra budget beschikbaar naast het lokale
sportakkoord bedoeld voor bijscholing en workshops.
Boodschap is: laat weten waar uw vereniging behoefte aan heeft en laat dit (zo snel als mogelijk) weten
aan de sportmakelaar. De sportmakelaar inventariseert en stemt samen met de lokale sportadviseur af wat
evt gebundeld kan worden en vervolgens gaat de lokale sportadviseur voor Houten aanvragen indienen.
Dit geldt voor zowel 2020 als 2021.

Platform Sport Houten
Deelnemerslijst platform sport – 24 september 2020
Verenigingsbesturen/sportaanbieders van: Naam deelnemer
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Ellen Arendse
Beleidsadviseur Sport
Kees van Dalen
Wethouder Sport
Jan Willem Aalbertsen Afdeling Vastgoed

Taurus
Vv ‘t Goy
SV Houten
Scouting Schonauwen
VC Houten
LTV De Doordraaiers
Opleiding Danscoaching
BC Woodpeckers
Badminton Plus Houten
Stichting ELB
Houten Dragons
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Udo Delfgou
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Jeroen de Wildt
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Karin van Duuren
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