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Gemeentehuis Houten 

  

  

Verslag 

  

  

1. Opening  

Peter van der Wens opent de bijeenkomst en geeft wethouder Ton Strien het woord. De 

wethouder beschouwt Platform Sport Houten als een belangrijke gesprekspartner voor de 

gemeente, ziet het ook als een gespreksplatform voor de sportverenigingen onderling. 

Voorbeelden van onderwerpen: administratieve regeldruk, sociale cohesie, tarieven. Hij 

beschouwt Platform Sport Houten als budgethouder van het voor verenigingsondersteuning 

uit de  BSI (breedtesportimpuls)-gelden beschikbare bedrag van € 40.000,- . Platform Sport 

Houten moet voor een ieder winst opleveren. Hij verontschuldigt zijn afwezigheid wegens de 

raadscommissie Bestuur. 

  

Peter van der Wens geeft vervolgens, als een van de initiatiefnemers van het Platform Sport 

Houten, een korte toelichting op de doelstelling van het platform: Informatie-uitwisseling, 

beeldvormend, beleidsvoorbereidend, maar niet beleidsbepalend, samenwerkings-

bevorderend en contactbevorderend. 

  

2. Tarieven sportaccomodaties  

Annelies Krikke (Gemeente Houten) licht het onderzoek toe dat de gemeente in 

opdracht van de gemeenteraad heeft uitgevoerd. Dit onderzoek vergelijkt 

tariefsystemen en tarieven van sportaccommodaties in Houten met 13 andere 

gemeentes. Omliggende gemeentes, maar ook gemeentes verder weg zoals Barneveld, 

Soest en Woerden (deze 3 gemeenten zijn in een eerdere benchmark gebruikt ter 

vergelijking). Er is vergeleken op basis van vergelijkbare grootheden voor zaalomvang 

e.d. 

  



De huidige tariefopbouw voor accommodaties in Houten blijkt niet gebaseerd te zijn 

op objectieve rekenregels of vergelijkingsmaatstaven, maar wordt historisch verklaard: 

jaarlijkse indexering op basis van een niet meer te achterhalen oorspronkelijke 

tariefvaststelling.  

Uit een tijdens de bijeenkomst verstrekt overzicht blijkt duidelijk, dat de tarieven in 

Houten ruim boven de tarieven liggen die de andere gemeentes hanteren. Die 

conclusie komt overeen met de conclusies uit vergelijkingen die verschillende 

sportverenigingen zelf eerder hebben uitgevoerd en aan de gemeente hebben 

voorgelegd. 

  

De aanwezigen trekken unaniem de conclusie, dat de tarieven in Houten in verhouding 

tot andere gemeentes, ongeacht het gehanteerde tariefsysteem, in alle gevallen veel te 

hoog zijn. 

Dit heeft direct en indirect schadelijke gevolgen voor de verenigingen. Verenigingen 

zien zich gesteld voor onevenredig hoge kosten en zien zich genoodzaakt uit te kijken 

naar goedkopere locaties buiten Houten. Ook bestaat de kans, dat individuele leden dit 

doen, omdat de hogere tariefkosten zich doorvertalen in hogere contributies dan van 

verenigingen in omliggende gemeentes. Houten prijst zichzelf vanwege deze tarieven 

ook uit de markt voor regionale en landelijke sportevenementen van de verschillende 

sportbonden. 

  

Voor een gemeente waar zoveel jeugd met sport van de straat wordt gehouden vindt 

men het een betreurenswaardige ontwikkeling als Houten het zover brengt, dat men 

voor sportvoorzieningen buiten de eigen gemeente moet gaan.  

De huidige tarieven moeten in ieder geval  terug naar een gemiddeld niveau. Dit staat 

los van de vraag of en hoe jeugdsubsidies hierin een compenserende rol spelen. 

  

Vervolgens plaatsen verschillende verenigingen kanttekeningen die voor de opzet van 

het onderzoek en de verdere uitwerking van de rapportage van belang kunnen zijn. 

Deze zijn opgenomen in een bijlage bij dit verslag. 

  

Actie: 

Rijk Blijenberg/Cees Lutz (Taurus), M.H. (Hellas), Joost Chik (Judo), Harold Jansen 

(Delta) en Adri Peek (SET) bieden desgevraagd aan mee te willen lezen bij de 

samenstelling van een definitieve onderzoeksrapportage. 

De zwemsportverenigingen zullen vergelijkingsmateriaal aanleveren over zwembaden. 



  

Volgens planning is de concept-onderzoeksrapportage op 1 juli klaar. De definitieve 

onderzoeksresultaten worden, als onderdeel van de sportnotitie, in september of 

oktober  aan de raad gepresenteerd.  

Men vraagt zich af of de onderzoeksresultaten daarmee –gezien de inmiddels gestarte 

voorbereidingen voor de begroting 2006- nog wel reële invloed op de tarieven 2006 

kunnen uitoefenen, maar meent ervan uit te kunnen gaan, dat de inbreng hierin van 

Platform Sport Houten door gemeentebestuur en -raad zeer serieus zal worden 

genomen. 

  

3. Administratieve regeldruk  

Ervaren verenigingen veel regeldruk?  

Atletiekvereniging Hellas noemt als voorbeeld het verloop van de aanvraag tot 

plaatsing van een container. Hiervoor moesten de nodige papieren worden ingevuld en 

10 weken behandeling worden afgewacht, terwijl achteraf bleek, dat tevoren al bekend 

kon zijn, dat de aanvraag niet zou worden gehonoreerd. Ook het niet verstrekken van 

papierkliko’s aan sportverenigingen wordt als voorbeeld naar voren gebracht. Ook 

vraagt men zich af of het misschien mogelijk is de aanvraag van vergunningen voor 

feestavonden te vereenvoudigen. 

Andries Vermeulen, korfbalvereniging Victum, heeft e.e.a. eerder al uitgezocht en 

tijdens een vorige bijeenkomst van sportverenigingen naar voren gebracht. 

Vooralsnog is er geen aanleiding hier met een stageopdracht aandacht aan te besteden. 

  

Actie:  Andries Vermeulen wordt uitgenodigd om e.e.a. toe te lichten. 

  

4. Sportverenigingen en alcoholbeleid  

Tijdens “Fietsen met de wethouder” vroeg burgemeester Lamers de sportverenigingen 

mee te werken aan het terugdringen van (excessief) alcoholgebruik onder jongeren. De 

sportverenigingen hebben toen toegezegd mee te willen werken aan een inventarisatie. 

Het hiervoor bedoelde vragenlijstje moet de gemeente nog aan de verenigingen toe 

gaan sturen. Op basis hiervan kan vervolgens een eenvormig beleid gevoerd worden. 

De aanwezigen zien het alcoholvraagstuk overigens niet zozeer als een vraagstuk voor 

de sportverenigingen. Over het algemeen werken de sportverenigingen met 

geïnstrueerd barpersoneel dat de eigen leden goed kent. Veeleer plaatst men 

vraagtekens bij het beleid van Chipolata op dit punt.  



  

Actie:  Het laatste punt bespreken in een volgend overleg? De directeur van de 

Stichting, waar Chipolata onder valt, uitnodigen voor een toelichting op het beleid? 

  

5. Sportservice/ondersteuning  

Vanuit de BSI-gelden is een budget vrijgekomen voor verenigingsondersteuning. 

Geïnventariseerd wordt welke behoefte aan ondersteuning er is. 

  

Vanuit de eigen sportbonden blijkt vaak ook al veel ondersteuning te worden geboden. 

Daarnaast worden de volgende wensen voor ondersteuning genoemd: 

-          informatie over sportverenigingen in los sportkatern verspreiden 

-          assisteren bij incasso 

-          omgaan met de media (voorbeeld Utrecht: aanbod VSU: sponsorplan) 

-          juridische zaken m.b.t. in dienst nemen trainers, bestuursaansprakelijkheid 

-          subsidiemogelijkheden voor verenigingen / gemeenten 

-          monitoren/doorvertalen van nieuwe ontwikkelingen op verzekerings- en juridisch 

gebied. 

  

6. Vervolg Platform Sport Houten  

Alle aanwezigen vinden deze start van Platform Sport Houten een zinvol initiatief. Men 

onderschrijft dat er een gemeenschappelijk belang ligt regelmatig bij elkaar te komen.  

Een van de aanwezigen stelt voor hierbij ook de “commerciële” sportorganisaties te 

betrekken. 

  

Vorm 

Werken met vaste contactpersonen 1 of 2 per vereniging) heeft voorkeur. Vaak zullen dit 

gezien de aard van de onderwerpen wel de voorzitter en de penningmeester zijn. De wens 

is om deze voor elke bijeenkomst vast uit te nodigen. 



Een aantal brengt naar voren, dat op den duur dan wel een vorm moet worden gevonden 

waarmee de invloed op het beleid ook formeel bestendigd kan worden. 

Vereniging Sport Utrecht en Sportservice Midden Nederland zouden hierin kunnen 

adviseren. 

  

Gespreksthema’s en frequentie van de 

bijeenkomsten 

Er is genoeg gespreksstof voor tenminste 2 of 3 bijeenkomsten per jaar. Men pleit er wel 

voor met de vergaderdata goed aan te laten sluiten bij de agenda van gemeentebestuur en -

raad. Agendapunten voor een volgende keer, rond september/oktober, zouden kunnen zijn: 

- meerjarenplanning sportaccommodaties; 

- grootonderhoud sportaccommodaties; 

- stand van zaken tarieven sportaccommodaties 2006; 

- beleid inzake subsidies voor jeugdleden; 

- administratieve lastendruk (vervolg); 

- alcoholbeleid (vervolg). 

  

Locatie 

Gezien het beperkte aantal bijeenkomsten, de omvang van het gezelschap en de centrale 

ligging stelt men het zeer op prijs als deze bijeenkomsten in het gemeentehuis kunnen 

plaatsvinden. Dit zal per keer bekeken moeten worden, i.v.m. de aanstaande verbouwing 

van het gemeentehuis en beperkte beschikbaarheid van vergaderruimte. Daarnaast moet 

ook worden voorkomen dat het beeld ontstaat dat het hier om een gemeentelijke activiteit 

gaat. Geen enkele sportverenigingslocatie heeft een geschikte, vrije ruimte. Als alternatief 

wordt een ruimte in het zwembad/sporthal de Wetering genoemd. 

  

7. Rondvraag  

Vraag: Welke ervaringen zijn er binnen 

Houten met de U-pas? 



Antwoord: De U-pas is een Utrechtse aangelegenheid. De U-pas is een kortingspas voor 

mensen met een laag inkomen. De U-pas geeft aan houders korting op de contributies en 

toegangsprijzen. Voor sport geldt een korting van 50 %. De U-pas-organisatie vergoedt de 

helft daarvan. Ook Houtense sportverenigingen kunnen hieraan meedoen. Enkele 

verenigingen, waaronder Badmintonvereniging Houten en honk- en softbalvereniging Houten 

Dragons, hebben er ervaring mee. (zie ook: http://www.u-pas.nl/). 

  

Vraag: kan de gemeente eens kijken naar hoe consequent er met regelingen wordt omgegaan 

ten aanzien van verenigingen: Men komt niet in aanmerking voor een papierkliko, maar moet 

wel voldoen aan milieucontrole. 

Antwoord: Dit zal meegenomen worden als we volgende bijeenkomst aan de hand van de 

bijdrage van Andries Vermeulen opnieuw spreken over de administratieve lastendruk. (actie) 

  

Vraag: Uit publicatie op de gemeentelijke website blijkt dat een duikcentrum uit Maarseveen 

zich ingeschreven heeft voor de activiteitenmarkt 2005. Dit centrum biedt op commerciële 

basis duikcursussen aan in de Maarseveense plassen. Is het juist, dat commerciële aanbieders 

meedoen aan de activiteitenmarkt? 

Antwoord: De activiteitenmarkt is bedoeld om nieuw inwoners van Houten te tonen wat 

Houten allemaal te bieden heeft. Het wordt georganiseerd vanuit afdeling voorlichting. Niet 

bekend is wat de criteria voor inschrijving zijn. De meeste aanwezigen zijn van mening dat 

deze markt uitsluitend toegankelijk zou moeten zijn voor niet-commerciële activiteiten. 

  

Actie: Platform Sport Houten doet navraag over de huidige situatie. Daarna kan Platform 

Sport Houten hier vervolgens een definitief standpunt over innemen. 

  

Vraag: We hebben een terrasrekening van de gemeente ontvangen. Klopt dat wel? 

Antwoord: Ja, dat klopt. Elke aanvrager van een vergunning voor horeca-activiteiten kan 

hiervoor aangeslagen worden.  

  

Actie: Annelies Krikke zal voor Platform Sport Houten op papier zetten hoe de regeling 

terzake is. 

Aanvulling op het verslag van 9 juni 2005 

  

Bij 7. Rondvraag: 

http://www.u-pas.nl/


  

  

Activiteitenmarkt 2005 

  

Inmiddels is er door de organisatie van de Activiteitenmarkt 2005 telefonisch antwoord 

gegeven op de door Platform Sport Houten gestelde vragen: 

- de activiteitenmarkt beoogt nieuwe inwoners van Houten een zo interessant mogelijk aanbod 

te tonen van wat er in Houten zoal te doen is; 

- om dit brede aanbod mogelijk te maken zijn aan deelnemers aan de activiteitenmarkt nooit 

drempels opgelegd, geen criteria gehanteerd; 

- qua commerciële activiteiten is er wel vaker discussie geweest, maar historisch gezien wordt 

alleen geweerd wat werkelijk "handel drijft" tijdens de markt; 

- de commerciële instelling met een aanbod buiten Houten waar Platform Sport Houten op 

heeft gewezen is toegelaten naast andere commerciële instellingen binnen Houten, tegen de 

achtergrond van het hierboven genoemde doel; 

- deze inschrijving kan en zal niet geannuleerd worden, omdat de betrokkene al toegelaten is 

en hier al vanuit kan gaan; 

- wel vormt de vraag van Platform Sport Houten aanleiding hier bij de evaluatie en opzet voor 

2006 nader op in te gaan; 

- als er genoeg aanbod binnen Houten is ligt het niet voor de hand aanbieders van buiten 

Houten toe te laten. 

  

Op grond van dit antwoord lijkt het raadzaam de evaluatie af te wachten en de invloed te 

richten op 2006. 

  

Overigens werd opgemerkt, dat er geen bezwaar zou moeten zijn: als sportvereniging kan je 

op de markt naast elkaar (commercieel en niet-commercieel) heel goed je meerwaarde 

aantonen. 

  

  

Terrasrekening/horecavergunning 



  

De door Annelies Krikke toegezegde toelichting op papier: 

  

“ Sportverenigingen hebben éénmalig € 100, -  moeten betalen voor een 
eeuwigdurende terrasvergunning. Ze hoeven geen jaarlijkse huursom voor het terras 
te betalen omdat de prijs van de grond die voor het terras gebruikt wordt al is 
verdisconteerd in de huurprijs die de clubs voor hun accommodatie aan de gemeente 
betalen. 

Als clubs beweren géén terras te hebben (wanneer iemand zijn biertje buiten 
opdrinkt is dat trouwens al een grond om  te zeggen dat er een terras is), dan moeten 
ze dat schriftelijk aangeven. Als blijkt dat hun bezwaar terecht is, zal e.e.a. worden 
teruggedraaid.  

Het is trouwens wel zo dat wanneer clubs in hun aanvraag voor een drank- en 
horecavergunning hebben aangegeven een terras te willen, zij niet onder betaling uit 
kunnen zonder dat de terrasmogelijkheid uit hun drank- en horecavergunning wordt 
gehaald.” 

  

  

  

  

  



Bijlage bij verslag Platform Sport Houten d.d. 9 juni 2005 

  

  

  

  

Benckmarkonderzoek Tarieven Sportaccommodaties Houten 

Kanttekeningen vanuit het Platform Sport houten 

  

  

  

Sportverenigingen plaatsen bij de toelichting van de voorlopige bevindingen uit het 

onderzoek de volgende kanttekeningen: 

  

t.a.v. het vergelijkend overzicht: 

-          Onderscheid maken tussen binnen- en buitensport 

-          atletiekaccommodatie hoeft niet opgenomen te worden, is niet haalbaar in Houten 

-          tarieven zwembaden toevoegen (gebruikers zwembad Houten zullen tarieven 

aanleveren van vergelijkbare zwembaden) 

-          richtlijnen vanuit de bonden (bijv. KNVB) hanteren over aantal banen / velden in 

de hal  

-          hoogte jeugdsubsidie in diverse gemeentes opnemen in het overzicht 

  

t.a.v. beleidsadvisering: 

-          voorkeur gaat uit naar regionale afstemming en toewerken naar een gemiddeld 

tarief 

-          er is voorkeur voor het hanteren van de “AxBxC”-benadering om de factor te 

bepalen voor veld- en accommodatievarianten 



-          bij presentatie van varianten voor tariefsystemen moeten de kosten en baten van 

elke variant worden aangegeven 

-          hoe verhouden deze tarieven zich tot de voor scholen gehanteerde tarieven (die 

landelijk worden vastgesteld) en dekken de sportverenigingen nu eigenlijk niet dit 

gebruik van de accommodaties?  

-          contributie is door hoge tarieven ook hoog, waardoor leegloop van leden ontstaat 

-          sportbonden (KNVB, NeVoBo, Badminton) wijken voor regionale en landelijk 

evenementen uit naar andere locaties 

-          van dit tariefbeleid gaat weinig stimulans uit, betuigt van weinig initiatief om 

jeugd via sport van de straat te houden 

-          zijn er bij de financiering van sportaccommodaties gelden aan te wenden die 

verkregen zijn bij de Vinex-bouwopdracht? 

-          Er is voorkeur voor het hanteren van een tariefdifferentiatie voor dal-  en piekuren 

-          Hoe vertalen de gemeentelijke tarieven zich naar de tarieven die particuliere 

instellingen hanteren (en die de gemeente vaststelt)?  

-          Anticipeert Houten met accommodaties voldoende op groei van de vraag als 

gevolg van de grote jeugdaanwas? 

 


