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Extra bijeenkomst van 28 maart 2012, 19.30 – 21.00 uur 

Gemeentehuis, Onderdoor 25, raadszaal 
 
 
 
Verslag 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
Peter van der Wens opent deze extra bijeenkomst, die bedoeld is om de sportverenigingen te 
informeren over de voortgang van de activiteiten in het kader van Ombuigingen Sport en om 
mededeling te doen over recente besluitvorming over hoe het -in het verlengde daarvan- nu verder 
gaat met de subsidies aan sportverenigingen. Na deze bijeenkomst in de raadszaal van het 
gemeentehuis kunnen aanwezigen specifieke vragen met de aanwezige ambtenaren bespreken. 

 
 

2. Ombuigingen Sport 
Wethouder Herman Geerdes geeft een algemene toelichting op de ombuigingsoperatie, die Houten nu 
in 2 tranches in alle sectoren uitvoert. Geerdes presenteert hierbij ook een overzicht van de kosten en 
opbrengsten van sport in Houten. Hij wijst met name op de voor velen vaak onzichtbare post 
accommodatiekosten van € 3.100.000,00 (1,7 milj. exploitatielasten en 1,4 milj. kapitaallasten), die 
voor € 900.000,00 wordt gedekt uit de verhuuropbrengsten (incl. bijdrage voor gebruik door scholen). 
Geerdes benadrukt, dat het college blijft inzetten op sporten en bewegen en daarvoor vooral naar 
nieuwe of andere mogelijkheden wil zoeken. 
 
Hoe verder met de subsidies aan sportverenigingen? 
Wethouder Geerdes gaat allereerst in op een nieuw element dat recent aan de ombuigings- 
maatregelen is toegevoegd. Geerdes licht toe, dat door het wegvallen van subsidie bij 
sportverenigingen met eigen exploitatiemogelijkheden (zie verder) de vraag is gerezen naar de te 
hanteren criteria voor de subsidies die nog wel kunnen worden aangevraagd. Hier stond ook de vraag 
nog bij open wat te doen met subsidie aan sportverenigingen die door het huidige subsidieplafond tot 
nu toe niet voor subsidie in aanmerking kwamen. 
Voor het antwoord hierop valt het college terug op de oorspronkelijke doelstellingen voor de (sport) 
subsidies: gemeente Houten verstrekt vanuit het huidige subsidiebeleid uitsluitend subsidie aan 
activiteiten die “maatschappelijk wenselijk” zijn. Om te beoordelen wat voor de sport maatschappelijk 
wenselijk is wordt teruggevallen op de doelstellingen die in de Sportnota Houten zijn opgenomen. 
 
De omvang van de huidige subsidie aan sportverenigingen is echter historisch bepaald en komt nog 
vooral uit het niet meer geldende subsidiebeleid. Daarin werd op basis van het aantal jeugdleden 
subsidie gegeven. Daardoor is eigenlijk geen directe verbinding te leggen tussen de huidige 
subsidiehoogte per vereniging en  maatschappelijk gewenste activiteiten.  
Het college wil deze verbinding versterken door het resterende subsidiesaldo onder te brengen bij een 
nieuw op te zetten Sportfonds. Het college verwacht de subsidie hiermee beter uit te kunnen geven 
aan activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het sportbeleid, c.q. de sportnota. 
Dit nieuwe Sportfonds moet in samenspraak met Platform Sport Houten nog vorm krijgen. Geerdes wil 
dit in het najaar samen verder uitwerken.  
Desgevraagd ziet Geerdes ook een taak bij Platform Sport Houten om de ontwikkeling van dit fonds 
en de uitgaven daarvan periodiek te evalueren. Geerdes ziet met de instelling van zo’n Sportfonds ook 
nieuwe perspectieven om andere financieringsbronnen aan te kunnen boren (bijv. sponsors die wel 
sport in het algemeen willen steunen, maar geen specifieke sport).  
 
Wat de gemeentelijke bijdrage betreft wordt het Sportfonds gefaseerd ingevuld: Sportverenigingen 
kunnen nog één keer subsidie aanvragen, maar er vindt in een periode van 4 jaar afbouw van de 
hoogte van de toekenning plaats. Tegelijkertijd vindt een evenredige toename plaats van de bijdrage 
van gemeente Houten aan het Sportfonds.  
Sportverenigingen kunnen binnen de nieuwe regels van de nieuwe subsidieverordening volstaan met 
een eenmalige subsidie aanvraag voor deze periode van 4 jaar. 
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Desgevraagd licht antwoord Geerdes, dat het wegvallen van subsidie niet zal inhouden dat de huidige 
aanspraak op een verlaagd huurtarief voor sportaccommodaties wegvalt. Hierin verandert niets. 
 
Bezettingsgraad sporthallen 
De huidige bezettingsgraad van de Houtense sporthallen betreft 52%. Hiermee is er nog ruimte 
genoeg om sporthallen met name in de daluren te gebruiken. De bezettingsgraad verhogen betekent 
meer inkomsten voor de sport en wethouder Geerdes maakt zich er sterk voor, dat deze extra 
inkomsten ook ten goede gaan komen aan het sportbudget. 
 
Geerdes noemt verschillende manieren waarop hieraan gewerkt wordt: 
1. zichtbaar maken beschikbaarheid van de zaal (planningssysteem, publiceren); 
2. bezien welke kansen het continurooster van de scholen biedt voor beter gebruik van de ruimte; 
3. PR en acquisitie onder andere belangstellenden (binnen èn buiten de sport, ook buiten Houten). 
Wat betreft dit laatste juicht Geerdes initiatieven toe zoals van Houten Dragons, waarmee het 
nationale damesteam Softbal haar trainingen naar de Houtense sporthallen en (straks) De Meerpaal 
gaat verplaatsen. Verder merkt hij op, dat de sporthallen ook in de vakantieperiode geruime tijd leeg 
staan, terwijl daarvoor best exploitatie aan te trekken is.  
Over deze activiteiten volgt op een later tijdstip nog voortgangsinformatie. 
 
Naar aanleiding van dit onderdeel worden verschillende vragen gesteld: 
- Welk tarief zal gemeente Houten bij gebruikers van buiten Houten hanteren? Dit wordt zeker niet het 
verlaagde tarief, maar de vraag blijft wel hoe de markt hierin zijn werk gaat doen. 
- Er wordt voor de tweede tranche ombuigingen een tariefverhoging van 2,5% op het huren van 
accommodaties doorgevoerd. Is dat een jaarlijkse verhoging? Neen, deze verhoging is eenmalig. 
- Wordt deze verhoging ook verwerkt in de tarieven voor het uren bij Optisport (De Wetering)? 
Optisport mag in afspraak met gemeente Houten tarieven alleen indexeren en deze extra 
huurverhoging niet overnemen. Er zal uitgezocht worden wat dit betekent voor de compensatie die de 
gemeente nu geeft voor de huurtarieven van verenigingen bij Optisport. 
 
Tot slot verzoeken de “natte sporten” om tijdig betrokken te worden bij de besprekingen rond 
contractvernieuwing met Optisport: er zijn nu huurvoorwaarden gesteld, die de verenigingen 
belemmeren in eigen inkomstenmogelijkheden. Dit kan ook aansluiten bij de verdere uitwerking van 
de besparingstaakstelling die op het zwembad is gelegd.   
 
Verruiming exploitatiemogelijkheden sportverenigingen 
Ombuigingen in de sport betreft in de eerste tranche een vermindering van het subsidiebudget van € 
219.147,00 met € 169.400,00. Dit moet bereikt worden met verruimingen in de regelgeving voor 
sportverenigingen met eigen exploitatiemogelijkheden. De subsidie aan deze verenigingen kan 
hiermee dan per 1 januari 2013 vervallen. 
 
Jeroen Zwart heeft inmiddels met de verenigingen ideeën en belemmeringen in kaart gebracht en 
ambtelijk zijn hier rode, oranje of groene lichten bij gezet. 30% staat op groen. Op basis van deze 
inventarisatie beslist het college begin mei welke maatregelen verder uitgewerkt worden. Binnen het 
college vindt de weging plaats over de bezwaren/belemmeringen die hierbij zijn aangegeven.  
Wethouder Geerdes verwacht zeker verruiming te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
mogelijkheden voor reclame aan het terreinhek en het belang van de sport afgewogen moet worden  
tegen bijvoorbeeld de “ruimtelijke kwaliteit”, maar ook als het gaat om meer ruimte voor horeca-
activiteiten, hoewel daarbij ook landelijke regelgeving belemmeringen kan geven. In dat geval zal het 
wel gaan om verruiming, maar beheerst.  
Op het moment, dat hierover een collegevoorstel naar de gemeenteraad gaat zullen ook de 
sportverenigingen verder geïnformeerd worden. 
 
Planning 
De volgende activiteiten zijn te verwachten: 
Begin april 2012:  Informatiebrief met alles over subsidie vanaf 2013 op een rij per vereniging 
Mei 2012:  Perspectiefnota, collegebehandeling 
Juni 2012:  Perspectiefnota, rondetafelgesprek (ook inbreng sportverenigingen mogelijk) 
Eind juni 2012:  Perspectiefnota, Gemeenteraad 
Najaar 2012:  Uitwerking Sportfonds (spelregels, criteria) samen met Platform Sport Houten 
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3. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
- Subsidie spreekuur: Gemeente Houten heeft per post een uitnodiging gestuurd voor een spreekuur 
in april en mei over de nieuwe Algemene Subsidieverordening. Tijdens dit spreekuur is voor 
individuele aanvragers uitleg mogelijk over het aanvragen van subsidie.  
Als men hiervan gebruik wil maken moet dit vóór 5 april via secretariaatwz@houten.nl worden 
aangevraagd. Omdat niet iedereen deze uitnodiging heeft ontvangen wordt via Platform Sport Houten 
ook een digitale versie verspreid. 
 
- EHBO/AED: Er zijn bij gemeente en Sportpunt Houten recent verschillende vragen gesteld over de 
regelgeving en gemeentelijke voorzieningen voor EHBO en met name AED (defibrillator). Binnen 
Sportpunt Houten wordt uitgezocht wat hierover bekend is. 
 
- Gebruikersoverleg sporthallen: Projectbureau Accommodaties heeft recent het gebruikersoverleg 
voor de sporthallen weer ter hand genomen. Dit overleg is met name bedoeld om regelmatig met 
elkaar en met de beheerder af te stemmen over onderhouds- en beheersvragen. Dit overleg kan ook 
benut worden om samen oplossingen te bespreken die de bezettingsgraad van de accommodatie 
kunnen verhogen.  
Gestart is met een uitnodiging voor overleg voor de gebruikers van De Molenwiek.  
Voor het overleg voor andere sporthallen (De Slinger, Den Oord) volgen nog uitnodigingen. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag werkbespreking Platform Sport Houten 
d.d. 28 maart 2012 

Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Bestuur 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk  

Dick Jacobs 
Voorzitter 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 
HSV Houten Dragons Marc Hollman Penningmeester 
KV Victum/IGCN Sandra Elsing 

Ton Maaswinkel 
Bestuur 

OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
St. Sportieve Recreatie Adri Abrahamse Bestuur 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
VC Houten Baukje van Kooij Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Hans Wissink Voorzitter  
   
Gasten   
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Gemeente Houten Jeroen Zwart Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Christine van Bemmel beleidsmedewerker 
Gemeente Houten Ellen Arendse beleidsmedewerker 
Sportpunt Houten Jolijn van de Giessen Combi sport& onderwijs 
   
Niet aanwezig met kennisgeving   
Beach Houten Ellen de Roos/Heleen Veder Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Voorzitter 
Loopgroep Houten Wichert Sinke 

Henk Hofman 
Voorzitter 
Secretaris 

Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
   
Niet aanwezig zonder kennisgeving   
Atilla Houten Angelique van Soest Bestuur 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
BC De Woodpeckers Jos Theeuwen 

Hans Groen 
Bestuur, communicatie 
Penningmeester 

Bridgevereniging BOD’84 Sipke van Manen Voorzitter 
Delta Sports ‘95 Harold van Hilten Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers 

Jeroen Smit 
Voorzitter 
Penningmeester 

HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
SV Houten John Vermeulen Wnd voorzitter 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
TC Houten  Niels Beijer Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
 


