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Extra bijeenkomst van 20 januari 2011, 19.30 – 22.00 uur 

Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 
 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 14 april 2011) 
Dit verslag is vanwege het vertrouwelijke karakter in eerste instantie uitsluitend verspreid onder de 
sportbestuurders die aan de bijeenkomst deelnamen. Gebruikelijke, ruimere verspreiding vond plaats 
na de (verplaatste) sportconferentie van 28 februari 2011. 
 
 
Ter inleiding 
 
Tijdens de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 9 december jl. lichtte wethouder Herman 
Geerdes de ombuigingsoperatie toe waarvoor gemeente Houten zich de komende tijd gesteld ziet. 
Voor het sportveld in Houten houdt de operatie in, dat gezocht wordt naar maatregelen die vanaf 2012 
voor het gehele veld een jaarlijkse kostenverlaging van ca. € 200.000,- kunnen opleveren. 
Hiervoor worden in het eerste deel van 2011 de nodige zaken in kaart gebracht, zodat een goed beeld 
ontstaat van wat er zoal aan kosten omgaat en hoe dit gewaardeerd kan worden tegenover andere 
uitgaven. Om samen met het sportveld opties voor kostenverlaging en/of opbrengsten te kunnen 
bespreken organiseert gemeente Houten op woensdagavond 9 februari 2011 met alle betrokkenen 
een sportconferentie. Tijdens de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 9 december jl. waren alle 
bestuurders er voorstander van om dit onderwerp eerst onderling te bespreken. Dit vond plaats tijdens 
deze extra bijeenkomst van Platform Sport Houten. 
 
Tijdens de bijeenkomst stonden onderstaande stellingen ter discussie. 

1.  De subsidie aan sportverenigingen stopt per 1/1/2012 !? 
2.   Zaaltarieven gaan omhoog!? 
3.  Accommodaties staan leeg?! 

Ter inleiding werd per stelling kort ingegaan op aard en omvang van de betrokken kosten. 
 
Voordat de bespreking van deze stellingen plaatsvond was er eerst discussie over de te volgen 
procedure. 
 
Procedureel 
Tijdens de aankondiging van de ombuigingsopdracht op de platformbijeenkomst van 9 december jl. 
drongen verschillende sportverenigingen aan op een onderbouwing van de aard en omvang van de 
beoogde bezuinigingstaakstelling van € 200.000,- op de sport. Hoe verhoudt deze taakstelling zich tot 
taakstellingen van andere velden? Wat gaat er sowieso binnen de sport om? Sport, wat een 
belangrijke maatschappelijk functie vervult, is al zo krap bemeten! Is 2 ton besparen straks geen 4 ton 
kosten? 
De sportverenigingen betreuren het aan het begin van deze bijeenkomst, dat deze onderbouwing nog 
niet beschikbaar is. In meerderheid vindt men het niet acceptabel als pas tijdens de sportconferentie 
meer inzicht wordt gegeven. 
De sportverenigingen besluiten er bij de wethouder op aan te dringen nog tijdig voorafgaand aan de 
sportconferentie (vóór 1 februari 2011) een toelichting te verspreiden op de bezuinigingstaakstelling 
en de verhouding van deze taakstelling tot bezuinigingen in andere sectoren van de gemeente. 
Zonder deze toelichting willen de sportverenigingen alleen als toehoorder bij de sportconferentie 
aanwezig zijn. 

Vervolgens gaven velen er voorkeur aan om wel gezamenlijk mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
bezuinigingen te verkennen. In dat kader werd procedureel bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid 
van de gemeentelijke beleidsmedewerkers. Hier werd door anderen met enige gène op gereageerd: 
de insteek van Platform Sport Houten  is juist steeds geweest om als sportverenigingen open en 
creatief met de gemeente aan de slag te zijn. De discussie werd afgesloten met het vertrek van de 
ambtenaren, die begrip toonden voor de bijzondere situatie van deze bespreking. 
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De subsidie aan sportverenigingen stopt per 1/1/2012 !? 
 
Achtergrondgegevens:  
Sportpunt Houten had ter voorbereiding op de bijeenkomst verschillende gegevens verzameld. De 
verzamelde gegevens dienden vooral de beeldvorming. Gemeente Houten houdt een ruimer opgezet 
onderzoek, waaruit op een later tijdstip accurate, officiële gegevens moeten volgen. 
 
Omvang van gemeentelijke subsidies aan de sport: 
Wat betreft de huidige gemeentelijke subsidies aan de sport geeft dat het volgende beeld. (Bron: 
Afdeling Welzijn, gegevens t.a.v. subsidietoekenningen 2011) 
 
Totale omvang : € 346.517,44  
   

Sportverenigingen (25) : 213.280,58 
Stichting Sport Houten (sportinformatiepunt) : 42.100,00 

Stichting Sporthal Schalkwijk: : 45.129,73 
Dorpshuis De Ploeg : 46.007,13 

 
De subsidie aan de sportverenigingen worden hieronder afzonderlijk toegelicht. 
De subsidie aan Stichting Sport betreft de toekenning voor de Sportmakelaar, die in dienst is van 
Stichting Sport Houten, die wordt bestuurd door voorzitter en secretaris van Platform Sport Houten. 
Inzake de aard van de substantiële bedragen aan Stichting Spothal Schalkwijk en Dorpshuis De Ploeg 
was ten tijde van de bijeenkomst nog geen toelichting beschikbaar. 
 
Gemeente Houten verstrekt naast de genoemde subsidiebedragen ook een compensatie voor de 
commerciële tariefsverhoging van Optisport (Zwembad en sporthal De Wetering). Omvang bijdrage 
niet bekend. 
Voorts valt de financiering van de Combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs (eveneens Sportpunt 
Houten) binnen het kader van de budgettering voor de Brede School. 
 
Rechtstreekse prestatiesubsidies aan sportverenigingen: 
Subsidies aan 25 sportverenigingen lopen sterk uiteen en variëren tussen € 1.709,10 en € 29.574,86. 
 
Historisch is deze subsidie gebaseerd op het aantal jeugdleden. Wegens fixatie van de hoogte van de 
subsidie in de overgangsperiode zijn de huidige de bedragen hier nog grotendeels door te verklaren, 
hoewel verenigingen sinds enkele jaren uitsluitend subsidie kunnen vragen voor activiteiten (waarvan 
de doelstelling aansluiten bij de sportnota) en nadrukkelijk niet voor algemene doeleinden zoals 
trainingen of competitie.  
Bedoeling was om na evaluatie hiervoor in overleg met Platform Sport Houten nieuwe criteria te 
ontwikkelen. Deze evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
De verdeling over de verenigingen naar hoogte van de subsidie is als volgt: 
Van  €   1.709,- tot   5.000,- : 12 verenigingen      ca. 33.275,- 
Van  €   5.000,- tot 10.000,- :  8 verenigingen ca. 57.382,- 
Van  € 10.000,- tot 20.000,- :  3 verenigingen ca. 40.949,- 
Van  € 20.000,- tot 29.574,- : 3 verenigingen ca. 81.671,- 
      
Bespreking: 
Naar aanleiding van de presentatie van deze achtergrondinformatie wordt opgemerkt, dat de 
genoemde subsidiebedragen de toegekende bedragen zijn. Verschillende verenigingen hebben 
hogere aanvragen ingediend, maar niet gehonoreerd gekregen.  
 
Benadrukt wordt, dat de subsidievoorwaarden toekenning voor reguliere verenigingsactiviteiten 
uitsluiten, maar dat met name de kleine sportverenigingen de toegekende subsidie toch ook echt wel 
hard nodig hebben om de verenigingsfinanciën sluitend te houden. In de huidige situatie sluit dat voor 
hen uit, dat via verlaging of afschaffing van deze subsidie ombuigingen te bereiken zijn. Voor een 
aantal verenigingen zou het zelfs ernstige gevolgen voor het voortbestaan kunnen opleveren.  
 
Enkele, met name grotere sportverenigingen met een behoorlijke accommodatie, brengen naar voren, 
dat zij minder afhankelijk zouden kunnen worden van gemeentelijke subsidie als er meer ruimte zou 
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bestaan voor eigen exploitatie van hun accommodatie. Hierin ontmoet men nu vooral belemmeringen, 
waar gemeente Houten beslist meer ruimte in zou moeten (en kunnen) bieden. 
Zo is het bijvoorbeeld voor de gemeentelijke sportcomplexen niet mogelijk reclame aan de omheining 
te bevestigen. Dat is wel bijzonder als een vereniging met een eigen complex, zoals bijv. TV De 
Doordraaiers hierbij geen belemmering ondervindt.  
Een andere beperking betreft de regelgeving en bepalingen inzake dagexploitatie van gebouwen. Zo 
denkt SV Houten bijvoorbeeld aan dagexploitatie van het verenigingsgebouw voor ZZP-werkplekken, 
als vergaderruimte of als horecavoorziening. SV Houten is hier inmiddels zelf ook al over in gesprek 
met de gemeente. 
 
In het algemeen wordt ten aanzien van de subsidies geconcludeerd, dat: 
1. Stopzetting van subsidies voor kleinere verenigingen ernstige gevolgen voor deze verenigingen 

heeft en derhalve niet aangetast mag worden; 
2. er wellicht bij verenigingen met eigen exploitatiemogelijkheden ruimte zou kunnen ontstaan voor 

minder afhankelijkheid van subsidie als de gemeente meer ruimte zou kunnen bieden voor 
opbrengsten uit eigen exploitatie; 

Uitsluitend met in achtneming van deze beide constateringen zouden criteria voor subsidieverlening 
voor herziening in aanmerking kunnen komen. 
           
Opmerkelijk: 
Een aantal nieuwe sportaanbieders ontvangt geen subsidie. Dit blijkt als bijzonder gevolg te hebben, 
dat gemeente Houten aan deze aanbieders voor het gebruik van accommodaties het “commerciële” 
huurtarief in rekening brengt (Het verlaagde tarief zou uitsluitend gelden voor (sport)verenigingen die 
subsidie ontvangen van de gemeente). Dit lijkt vooral een interpretatiekwestie en zal buiten de orde 
van deze bijeenkomst verder uitgezocht worden. 
 
Overigens wordt opgemerkt, dat veel eigen inkomstenverwerving van sportverenigingen ook op 
andere manieren door gemeente Houten is/wordt gefrustreerd: zo wilde Taurus zelf een sporthal 
bouwen, maar gaf de gemeente er voorkeur aan deze in gemeentelijk beheer te houden. Ook het 
langdurige proces om de hockeyvelden te verplaatsen draagt er niet aan bij dat HC Houten kan door 
meer ledengroei meer inkomsten kan verwerven.  
 
 
Zaaltarieven gaan omhoog!? 
 
Achtergrondgegevens:  
Sportpunt Houten heeft aan de hand van de verhuurschema’s van de vaste huurders globaal de 
huuropbrengst van 8 van de 10 sporthallen/gymzalen kaart gebracht. 
Volgens deze gegevens zouden deze accommodaties samen 986 uur per week verhuurbaar kunnen 
zijn en blijken hiervan 602 uren verhuurd te worden aan sportverenigingen. 
De opbrengst van de verhuur zou maximaal ca. € 635.000,- kunnen zijn. Het lijkt erop, dat gemeente 
Houten voor de resterende leegstand maximaal € 235.000,- misloopt. De realisatie van dit bedrag 
hangt sterk af van de opbrengsten van de huidige incidentele verhuur op deze tijden en/of de 
inspanningen om bestaande leegstand ingevuld te krijgen. 
  
Bespreking: 
De bespreking van deze stelling is kort: De sportverenigingen hebben in 2004/2005 al te maken 
gehad met een discussie over verhoging/verlaging van huurtarieven. Er is toen vanuit de 
gemeenteraad bij het college op aangedrongen de mogelijkheden voor tariefverhoging eens te 
onderzoeken. Een daarvoor uitgevoerde benchmark leerde echter, dat de tarieven in Houten vrijwel 
de hoogste waren binnen de regio. Dit heeft zich uiteindelijk in de vorige collegeperiode vertaald in 
een besluit om de tarieven in stappen met 25 % naar beneden te verlagen. 
 
Rondvraag bij sportverenigingen in 2005 – 2006 leerde, dat verhoging van huurtarieven vrijwel altijd 
leidt tot een vermindering van het aantal gehuurde uren, dan wel tot contributieverhoging. Dit wordt 
ook in deze bijeenkomst beaamd. 
Verhoging van zaaltarieven is in het kader van de ombuigingen voor sportverenigingen geen optie. 
 
De leegstand van accommodaties wordt als afzonderlijk discussiepunt besproken. 
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Contributie: 
Overigens wordt in dit kader ook kort stil gestaan bij een door de wethouder genoemde optie om in de 
contributie het profijtbeginsel meer toe te passen en kostenverhoging wellicht op te kunnen laten 
vangen door degenen die er ook het meest profijt van hebben. 
Met het oog daarop onderzocht Sportpunt Houten aan de hand van verschillende website de hoogte 
van de huidige contributies.  
Contributie blijkt bij vrijwel alle verenigingen al sterk naar leeftijd (jeugd betaalt veel minder) te variëren 
en ook wordt al vaak onderscheid gemaakt tussen recreatief spelenden, competitie en selectie. 
De contributies zijn niet laag: Een seniorlid betaalt in de kern Houten voor een gemiddeld arrangement 
met training en competitie een jaarcontributie tussen ca. € 160,- en bijna € 300,-.  
 
 
Accommodaties staan leeg?! 
 
Achtergrondinformatie:  
Zie onder Zaaltarieven gaan omhoog!? 
 
Bespreking: 
Bij de gepresenteerde leegstand van zaalruimte plaatsten verschillende sportverenigingen 
vraagtekens. Zij constateren zelf, dat extra aanvraag van beschikbare ruimte door Verhuur niet 
gehonoreerd kan worden. 
Voorts plaatsten verschillende sportverenigingen de kanttekening, dat diverse sporten wel specifieke 
eisen aan zaalruimte of verhuurtijden stellen. Het kan daarom nooit zo zijn, dat sportverenigingen alle 
beschikbare ruimte zullen invullen. Wel is (incidentele) verhuur aan derden, ook anderen dan 
sportverenigingen, op deze tijden wel een optie die nader onderzoek verdient.  
 
Een heel belangrijke voorwaarde daarbij is dan wel, dat er veel meer transparantie komt in de 
zaalreserveringen. Bij Verhuur lijkt men hier nu nauwelijks inzicht in te kunnen bieden, zo bleek al 
tijdens de verschillende initiatieven van Platform Sport Houten om bestaande reserveringen tussen 
betrokken sportverenigingen op een efficiëntere manier te herverdelen. 
Geopperd wordt om eens na te gaan of de zaalhuurexploitatie niet buiten de gemeente gelegd zou 
kunnen worden. Dit is echter pas aan de orde als de conclusie gedeeld wordt dat er daadwerkelijk 
sprake is van extra nu onbenutte opbrengsten. 
 
 
Afronding 
 
De bespreking resumerend lijkt er op een aantal punten wel ruimte te zijn om met elkaar in gesprek te 
gaan over mogelijke ombuigingen / opbrengsten in de sport. 
Sportverenigingen blijven daarbij wel voorop stellen hier utsluitend aan mee te kunnen werken als de 
gevraagde onderbouwing tijdig wordt verspreid. Men dringt erop aan het antwoord van de wethouder 
uiterlijk op 1 februari a.s. onder de sportverenigingen te verspreiden en hen te vragen op basis 
daarvan te laten weten of dit voldoende onderbouwing biedt voor deelname aan de sportconferentie. 
Zoniet, dan zal men uitsluitend als toehoorder aan de conferentie deel willen nemen. 
Besloten wordt, dat in dat geval een persoon namens de sportverenigingen het woord zal voeren.  
 
Hoewel zij binnen de sport weinig mogelijkheden voor ombuiging zien en de taakstelling hiertoe 
daarom ook graag eerst overtuigend toegelicht willen zien, erkennen ook de sportverenigingen wel de 
noodzaak van ombuigingen. Onder goede voorwaarden willen de sportverenigingen meedenken over 
mogelijkheden om de opbrengsten van de sportverenigingen c.q. de gemeente te verhogen i.p.v. te 
bezuinigen. Er moet dan vanuit de gemeente wel ruimte worden geboden voor het creëren van win-
win-situaties. De gemeente zou het ondernemerschap hierbij kunnen bevorderen en onder meer 
huidige regelgeving kunnen versoepelen, zodat bijv. efficiënter en flexibeler gebruik mogelijk wordt 
van (al dan niet eigen) accommodaties. 
 
Aan het presidium wordt gevraagd deze boodschap aan de wethouder over te brengen. 
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Bijlage 1 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 januari 2011 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BC De Woodpeckers Jos Theeuwen 

Jeroen van Nuland 
Bestuur, communicatie 
Bestuur 

BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Martin Berghoef penningmeester 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers, Jeroen Smit Voorzitter, penningmeester 
HSV Houten Dragons Hans Feikema penningmeester 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort voorzitter 
KV Victum/IGCN Sandra Elsing, Peter Brussaert Penningmeester, bestuur 
Loopgroep Houten Hans Van der Ven, Henk 

Hofman, Erik van Viegen 
Secretaris, Commissielid,  
Trainer 

OWSV Hi-Dive Frans Landzaat  Secretaris 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuurslid 
SV Houten Gert Wildvank Voorzitter 
TC Atalanta Chris Driessen Voorzitter 
TC Houten  Menno Hemrika Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij, Bram Alblas Voorzitter, bestuurslid 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom, Daan Swart voorzitter, penningmeester 
Gasten:   
Gemeente Houten Charlotte Laurant Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Gerrit van Bochove Beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Jolijn van de Giessen Combi sport & onderwijs 
Sportpunt Houten Henk van den Brink Combi sport & onderwijs 
Afmeldingen:   
Beachsport Ellen de Roos, Heleen Veder Voorzitter 
Hockeyclub Houten Jaap Wijnker Bestuurslid 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving voorzitter 
Racketcentrum Marijn Koot  
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportservice Midden Nederland Eddie Heering  
Van Houten & Co / Vrijwilligerscentrale Margreet Rijgersberg Coördinator 
Van Houten & Co / 55 + Norine Maniran Sport 55+ 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Sportverenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving: 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A.   
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
Taekwondo vereniging Taekyon Erik Meynders Secretaris 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter 
Wielertourclub Houten   
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Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 20 januari 2011 
 

Schriftelijke reacties op de uitnodiging/agenda 
 
 
Gert Wildvank, voorzitter SV Houten: 
Dit is het een bestuurlijk terrein waar ik me graag mee bezig houdt, niet alleen als voorzitter van SV Houten maar 
ook als consultant voor de stichting Sport en Maatschappij die een pilot is gestart in de Krommerijnstreek, Bunnik, 
Houten en Wijk bij Duurstede om sportcomplexen te activeren en nieuwe inkomsten stromen te gaan realiseren 
voor sportorganisaties. In Wijk bij Duurstede gaan we per 1 december het complete sportpark Mariënhoeve 
adviseren en nieuwe projecten opstarten om extra gelden binnen te krijgen. Met stichting Mariënhoeve, die door 
de gemeente Wijk bij Duurstede is neergezet, hebben we een 5 jarige overeenkomst afgesloten. 
  
Ook met gemeente Houten heb ik al gesproken om daarin een voortrekkers rol te gaan vervullen, waarbij 
bijvoorbeeld ook exploitatie van Den Oord op heel andere en voor gemeente goedkopere wijze aangegeven is. 
Helaas nog weinig reacties, behalve dat ze allemaal positief zijn en er mee bezig zijn. 
Ik geloof niet in een individuele aanpak, ook niet voor SV Houten, of we doen het als verenigingen samen waarbij 
alle opties open zijn. 
Wij als bestuur van SV Houten denken na over de aankoop van sportpark Oud Wulven door SV Houten (serieuze 
gedachte). Dat levert geld en besparingen op die bijvoorbeeld in het nieuwe sportpark voor hockey en honkbal 
gestoken kunnen worden tot aan gezamenlijk gebruik van locaties of aanpassingen horecavergunningen zodat 
dag exploitatie kantines mogelijk wordt.  
SV Houten wil haar subsidie wel inleveren als we overdag de kantine mogen exploiteren voor zzp werkplek, 
vergaderruimte, bedrijfsdagen etc. 
 
In Houten liggen op dit gebied nog veel kansen, besparing en verdien modellen klaar als het centraal 
gecoördineerd kan gaan worden ipv verdeeld over iedere vereniging. 
Vanuit SV Houten willen we dit graag breed aanvliegen. 
 
 
Jaap Wijnker, bestuur HC Houten: 
Ik kan wel komen op de sportconferentie, maar niet op de voorbereiding ervan.  
Wel zou ik graag een onderwerp willen inbrengen.  
Dat betreft de ruimte (vergunningen) om als vereniging activiteiten, toernooien en feesten te organiseren voor 
leden en genodigden. Deze ruimte wordt nu beperkt door het gevoerde beleid vanuit de portefeuille Openbare 
Orde en Veiligheid. Verenigingen lopen als gevolg hiervan inkomsten uit bar mis. Ik denk dat door verruiming van 
beleid de club (veel) meer inkomsten kunnen genereren en dat dit een serieuze optie is in het kader van de 
ombuigingsoperatie van de gemeente.  
Ik ga er vanuit dat ik niet de enige zal zijn die dit punt in de voorbereiding op tafel legt. Tot ziens op de 
sportconferentie. 
 
 
Mike Oosterwaal, voorzitter TV De Doordraaiers: 
Nog een stelling: De evenementenmarkt kan worden stopgezet. 
 
 
Norine Maniran, sociaal cultureel werker Van Houten & Co: 
Mijn voornaamste aandachtspunt ligt op het uitvallen van de accommodatie Den Oord. Ik zou ervoor pleiten om 
een kleinschalige wijkgerichte voorziening in stand te houden zoals Den Oord. Ook al blijken ouderen in staat te 
zijn om zich voor een bridge bijeenkomst zichzelf te verplaatsen, dan denk ik toch dat we twee verschillende 
groepen voor ogen houden. Er bestaat wel degelijk een groep ouderen die er behoorlijk bij gebaat is dat een 
accommodatie als Den Oord in stand wordt gehouden. 
Graag wil ik dit via deze weg in de discussie mee laten wegen bij de vooraangekondigde ombuigingen binnen het 
sportvoorzieningenbeleid. 
 


