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Gemeentehuis Houten 

Verslag 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst.  

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de bijeenkomst van 9 juni 2005. 

  

Een aantal eerder genoemde onderwerpen staat nog niet op de agenda van deze bijeenkomst 

Dit geldt voor alcoholbeleid. Hiervoor is Boete Korteweg (directeur Stichting Enter nog niet 

uitgenodigd. Over het punt Sportservice zijn wel contacten geweest, maar hieruit zijn nog 

geen concrete voorstellen ontwikkeld. 

  

Er is kort discussie over het niet geagendeerde punt Structuur Platform Sport Houten: 

-          Moet Platform Sport Houten geen rechtspersoon worden, omdat er een budget 

beheerd wordt? Het budget blijft onder de gemeente. Platform Sport Houten kan er 

gebruik van maken. Om die reden hoeft Platform Sport Houten dus geen 

rechtspersoon te worden. 

-          Platform Sport Houten wil een platform voor de verenigingen zijn en geen 

gesprekspartner voor de gemeente namens de verenigingen. Belangrijk is de 

gezamenlijkheid van de verenigingen en niet de vorm. 

Besloten wordt om voorlopig door te gaan als informele groep en na een jaar te evalueren. 

Deze evaluatie zal in de agenda van het overleg worden opgenomen. 

  

Er is even gesproken over regelgeving naar aanleiding van het verslag van de vorige 

vergadering. Andries Vermeulen (Victum) begrijpt de toelichting in het verslag, maar vraagt 

zich af waarom je een terrasvergunning nodig hebt op een besloten terrein, terwijl je al een 

horecavergunning hebt inclusief 45 m2 terras. Hij noemt ook andere ongerijmdheden: 

         OZB kent twee tarieven. De gebouwen van sportverenigingen vallen –net als bij 

bedrijven- als ‘niet-woningen’ onder het hoge OZB-tarief. Het wordt wel weer 



vergoed, maar het zou logischer zijn niet-commercieel onroerend goed onder te 

brengen bij het (lagere) woningentarief. 

         Ophalen huisvuil: kan niet met de vuilniswagen, want sportverenigingen worden 

gezien als bedrijf. Sportverenigingen moeten huisvuil laten ophalen door de 

(duurdere) AVR. 

         Papier scheiden: Sportverenigingen krijgen –evenals bedrijven- geen blauwe 

kliko. 

  

Er werd gevraagd wat binnen de gemeente met de verslagen van Platform Sport Houten 

gebeurt. Annelies Krikke (Gemeente Houten) antwoordde dat het gelezen wordt door een 

aantal mensen waaronder wethouder Strien. De aanwezigen zijn er voorstander van om het 

verslag te verspreiden onder de leden van de Commissie Samenleving en onder de fracties (of 

onder de sportvertegenwoordigers binnen de fracties). 

  

Er wordt een correctie aangebracht op de informatie over de U-pas in het verslag: de 

organisaties krijgen niet de helft, maar 90% vergoed van de 50% korting die zij aan 

gebruikers van de U-pas geven. 

  

2. Medelingen  

         Tarieven sportaccommodaties (stand van zaken) 

Annelies Krikke (Gemeente Houten) memoreert uit de bijeenkomst van 9 juni jl. de 

conclusie dat vergelijking van tarieven tussen gemeenten moeilijk is, maar dat 

niettemin duidelijk gebleken is dat de tarieven van Houten hoog zijn. 

De definitieve onderzoeksrapportage, c.q. de sportnotitie, waarover op 9 juni jl met 

Platform Sport Houten is gepraat, is nog niet gereed en gaat niet in september naar de 

raad.  

De planning is nu als volgt: Zodra de rapportage gereed is en de meeleesgroep van 

Platform Sport Houten erop heeft kunnen reageren zal deze voor een opiniërende 

discussie aangeboden worden aan de Commissie Samenleving. De bedoeling is dat in 

de Commissie Samenleving een discussie zal plaatsvinden over een aantal varianten.  

Annelies Krikke licht deze varianten toe. 

Er zijn vijf varianten denkbaar voor toekomstige ontwikkelingen: 

a. Tarieven trendmatig verhogen  

b. Hanteren 0-lijn  

c. Tarieven verlagen en aanpassen jeugdsubsidie  



d. Invoeren tarievendifferentiatie  

e. Tarieven verlagen  

  

A.      Tarieven trendmatig verhogen (huidige lijn): 

Deze variant is voor de aanwezige sportverenigingen geen optie.  

Tijdens de bijeenkomst van Platform Sport Houten van 9 juni jl. is uitvoerig 

stilgestaan bij de maatschappelijke gevolgen hiervan voor Houten en de consequenties 

voor de sportverenigingen: De hogere kosten dwingen een aantal sportverenigingen 

zowel voor trainingsfaciliteiten als voor evenementen uit te wijken naar locaties buiten 

Houten. Waar dit niet gebeurt stijgt de contributie in vergelijking met omliggende 

sportverenigingen en wijken op hun beurt inwoners van Houten uit naar andere 

verenigingen. 

Op den duur haakt zo vooral de “onderkant” van Houten af (minder mobiel en minder 

kapitaalkrachtig). Hierdoor verliest Houten een belangrijk stuk maatschappelijke 

chemie, waaraan sport een bijdrage zou kunnen leveren.  

Men zou deze negatieve kanten van de huidige lijn graag bij deze variant in de 

sportnotitie vermeld willen zien. 

  

B.      Hanteren 0-lijn: 

Deze variant biedt voorlopig geen lucht. Het legt wel druk op andere delen van de 

begroting. 

  

C. Tarieven verlagen en aanpassen jeugdsubsidie: 

Deze variant is een sigaar uit eigen doos en heeft grote verschuivingen tot gevolg.  

Voor veel verenigingen is de jeugdsubsidie bovendien van groot belang om 

jeugdleden binnen te krijgen en te houden.  

  

Men beschouwt het koppelen van tarieven en jeugdsubsidie als het bij elkaar zetten 

van appels en peren. Er zijn hierbij duidelijk twee verschillende doelen aan de orde, 

die op eigen waarde beoordeeld kunnen worden. Mogelijk kan vanuit de invalshoek 

van de jeugdsubsidie wel gekeken worden naar (meer) doelgerichte stimulering, 

bijvoorbeeld om sportdeelname bij de oudere jeugd te bevorderen. 

  



D. Invoeren tarieven differentiatie: 

Van deze variant wordt wel een interne verschuiving, maar geen effect op de totale 

kosten voor sportverenigingen verwacht. Onrendabele uren kunnen wellicht beter dan 

nu benut worden. Men moet dan overigens hiervoor geen beheerstaken bij de 

sportverenigingen leggen. Sportverenigingen zijn niet in staat een complex beheer en 

verhuur van accommodaties te leveren. 

  

E. Tarieven verlagen: 

Naar aanleiding van de bespreking van deze en de andere varianten concluderen de 

aanwezige sportbestuurders dat het niet de verantwoordelijkheid van de 

sportverenigingen kan zijn om een gat te dekken dat in de begroting ontstaat door 

aanpassing (tariefsverlaging) van de tarieven aan een meer vergelijkbaar regionaal 

niveau. Dat is de verantwoordelijkheid van de politiek. Unaniem is men van mening 

dat Houten bij dit onderwerp het maatschappelijk belang van de sport voorop zou 

moeten (blijven) zetten. Wat heeft de samenleving over voor een belangrijk stuk 

opvoeding van de jeugd, en zeker ook de oudere jeugd? 

  

Besloten wordt iemand af te vaardigen naar de vergadering van de Commissie 

Samenleving op 29 november om dit standpunt toe te lichten. Will Mossink (HSV 

Houten Dragons) en Gert Wich (Hockeyclub Houten) zetten de argumenten op papier. 

  



3. Meerjaren onderhoudsplanning sportaccommodaties 

Gerrit van Bochove (Gemeente Houten) geeft een toelichting op de meerjaren 

onderhoudsplannen sociaal-culturele en sportaccommodaties. 

Algemene conclusie uit deze kostenraming is, dat de huidige reserveringen voor 

onderhoud op de begroting niet toereikend zijn. Het Meerjaren Onderhoudsplan zal 

daarom als raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. 

  

Gerrit van Bochove maakt bij de algemene conclusie enkele kanttekeningen: 

         Niet alle onderhoudselementen zijn/waren voorzien. Zo werd bestrating en 

hekwerk uit het budget van Openbare Werken uitgevoerd, maar de uitgaven 

hiervoor moeten nu in de meerjarenplannen aangevuld worden. 

         De wijze van beheer (o.a. onderhoudscontracten) in relatie tot de kosten is nog 

niet meegenomen. 

         Nieuwe huisvestingswensen zijn geïnventariseerd en zijn verwerkt in de 

kostenramingen voor onderhoud. De wensen zelf worden als bijlage bij de 

raadsnotitie gevoegd (ter adstructie van de hoeveelheid wensen van de 

sportverenigingen). Deze krijgen een plek bij de “voorjaarsnota”, als er over nieuw 

sportbeleid wordt gesproken. 

  

In de discussie wordt naar voren gebracht, dat de hoogte van de onderhoudskosten ook 

mede beïnvloed wordt door de eventuele verplaatsing van accommodaties. Van 

Bochove antwoordt daarop, dat er een tweejaarlijkse monitoring wordt uitgevoerd om 

op basis van dat soort ontwikkelingen bij te kunnen stellen. 

  

De kostenraming van het onderhoud is tot stand gekomen met inbreng van de wensen 

van de sportverenigingen. Er zal nog teruggekoppeld worden naar de verenigingen die 

inbreng hebben gegeven. 

  

  

4. Subsidies 

  

Annelies Krikke (Gemeente Houten) licht toe welke subsidies/geldelijke 

tegemoetkomingen de gemeente kent: 



         Jeugdsport: € 34,10 per lid per jaar. Geldt voor leden onder 18 jaar. 

         Gehandicaptensubsidie (hierop heeft Annelies Krikke de sportbesturen recent 

geattendeerd): De aantoonbare méérkosten van activiteiten, materialen, vervoer, 

accommodatie en kosten van kader/begeleiding als gevolg van het aanbieden van 

sport voor gehandicapten. 

         Vrijwilligers kader: Cursussen worden voor 50% vergoed, verzekeringen voor 

100% (betreft bestuursaansprakelijkheid, ongevallen en WA). 

         Breedtesportondersteuning: Dit is tijdelijk, voor een periode van vier jaar is er 

jaarlijks een  budget van € 10.000 voor verenigingsondersteuning. De inrichting 

hiervan is onder meer een zaak voor Platform Sport Houten. In dit kader is eerder 

ook sprake geweest van een gezamenlijke brochure om alle sportverenigingen te 

presenteren (bijvoorbeeld in combinatie met de activiteitenmarkt. 

         Zapkaart. Het initiatief hiertoe ligt bij Stichting Enter. Bespreking hiervan wordt 

geagendeerd voor de volgende bijeenkomst van Platform Sport Houten. 

         U-pas: niet vanuit de gemeente. Nar aanleiding hiervan komt ter sprake wat te 

doen met leden die ondanks de tegemoetkoming van de U-pas helemaal niet in 

staat zijn de contributie op te brengen. Dit lijkt toch het beste op te lossen via 

toepassing van de bestuursbevoegdheid om contributie te verlagen. Het is wel van 

belang betrokkenen eerst te wijzen op de mogelijkheden van de U-pas. Het bezit 

van de U-pas kan vervolgens voor de vereniging een check zijn op de 

inkomenssituatie. 

  

De aanwezige sportverenigingen noemen geen knelpunten inzake de toepassing van 

deze subsidies. Algemeen wordt wel geconcludeerd, dat er over deze subsidievormen 

bij de verenigingen weinig bekendheid bestaat. Eerder is het idee geopperd om dit 

type informatie op een apart onderdeel van Houten.com te zetten (“Sportplein”). 

  



5. Activiteitenmarkt 2005 

  

Bij een rondvraag onder de aanwezige sportverenigingen worden de volgende punten 

genoemd over de activiteitenmarkt van 27 augustus jl.: 

         Over het algemeen vond men de beschikbare ruimte te krap. Enerzijds door de 

omvang van het aanbod, anderzijds ook door de wijze waarop de beschikbare 

ruimte is ingevuld. Ook was een groot gedeelte van de ruimte bezet door de 

“commercie” (Piazza, Capaci). 

         Er werd gediscussieerd over de vraag of het Rond geschikt is als locatie. 

Sportverenigingen hebben meer ruimte. Toch is de conclusie dat het Rond een 

betere locatie is door de centrale ligging. 

         Zeker ook tegen de achtergrond van de beperkte ruimte blijft er bezwaar bij de 

sportverenigingen bestaan tegen deelname van commerciële clubs van buiten 

Houten. Het bezwaar zit hem meer in het feit dat die clubs van buiten Houten 

komen dan dat ze commercieel zijn. 

         Er was weinig ruimte beschikbaar voor demonstratie van sportactiviteiten. 

         Als de tent van de gemeente er niet staat is er meer ruimte voor demo’s van 

verschillende verenigingen. 

         Er was verbazing over de ruime vertegenwoordiging van de politieke partijen. 

         Op het podium was onvoldoende ruimte. 

         Graag verwante verenigingen bij elkaar. Dat is overzichtelijker voor de bezoekers. 

         Bewegwijzering / plattegrond kon beter. 

         Stroomvoorziening was in relatie tot het aantal deelnemers onvoldoende. 

  

Alles overziend zouden de sportverenigingen het zeer op prijs stellen als de 

organisatie nog eens goed kijkt naar het ruimtegebruik van de verschillende 

deelnemers in relatie tot de relevantie van de activiteitenmarkt. 

Ondanks de opmerkingen waardeerden de meeste aanwezigen de activiteitenmarkt 

zeer positief. Men had ook lovende woorden voor de wijze waarop de organisatie 

inspeelde op vragen en wensen van de deelnemers. 

  

  



6. Rondvraag 

  

Dick Jacobs (Handbalvereniging Houten) vraagt naar het adres voor het huren van een 

opblaashal. Tennisvereniging De Doordraaiers heeft hier ervaring mee. Verwezen 

wordt naar het bestuur van De Doordraaiers (secretaris@doordraaiers.nl). 

  

Tineke Matulessy (HSV Houten Dragons) vermeldt het 5-jarig bestaan van de honk- 

en softbalvereniging en de aanpassingen die de gemeente deze zomer op het complex 

aan Stenen Poort heeft aangebracht aan veld en hekwerk. Zij nodigt alle bestuurders 

van de sportverenigingen op 1 oktober uit voor een feestelijke viering van lustrum en 

heropening. 
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