
Platform Sport Houten
Extra bijeenkomst van 24 november 2006, 20.00 – 22.00 uur

Ten huize van Will Mossink, Zeisveld, Houten

Verslag (Definitieve versie, vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 12 april 2007)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent deze extra bijeenkomst, die slechts één 
agendapunt kent, namelijk de voorgenomen verandering van het Houtense subsidiebeleid.

Gezien de korte termijn waarop deze bijeenkomst werd uitgeschreven is Peter aangenaam verrast door de 
hoge opkomst vanuit de sportverenigingen en door de verschillende schriftelijke reacties die vooraf nog zijn 
toegezonden. De schriftelijke reacties worden ter vergadering uitgereikt, evenals een korte samenvatting 
van de punten die hierin behandeld worden. 

Niet alle schriftelijke reacties zijn als zodanig aan het college toegestuurd. Dit geldt wel voor de reacties 
van HC Houten, KV Victum/IGCN, TV SET. Deze gezamenlijke bespreking zal moeten uitwijzen of een 
gecombineerde reactie vanuit de sportverenigingen aan de orde is en zo ja, op welke punten deze reactie 
zich dan voornamelijk zal richten. 

2. Subsidiebeleid gemeente Houten - procedureel 

Verspreiding concept-nota
Er wordt nog kort stilgestaan bij de wijze van verspreiding van de conceptnota uitgangspunten 
subsidiebeleid. De concept-nota van het college blijkt tot ieders verbazing bij de aanwezige sportbesturen 
slechts op een enkele uitzondering na niet te zijn ontvangen.

Overgangsregeling
Voorts is er verwarring over de overgangsregeling waarvan in de conceptnota sprake is: Er zou vanaf 2008 
sprake zijn van een vast bedrag, c.q. van plafonds in de subsidies?!  De aanwezige sportverenigingen 
maken zich daar grote zorgen over: In een groeigemeente als Houten moet de financiering minstens 
gerelateerd zijn aan de nog te verwachten groei van het aantal jeugdleden.

3. Subsidiebeleid gemeente Houten – inhoudelijk

Beoogd doel van het college
Een en andermaal betwijfelt men of sport als zodanig niet subsidieerbaar zou kunnen zijn. Het is voor de 
aanwezigen niet duidelijk wat het college met deze wijziging nu echt wil bereiken.
Het vermoeden leeft, dat het college bij de subsidietoekenning ook ruimte wil krijgen om dit toe te delen 
aan andere groepen dan de huidige doelgroep (jeugd). Naast jongeren zullen dan ook voor bijvoorbeeld 
ouderen en gehandicapten voorzieningen in het Houtense sportaanbod moeten zitten.

Verdringingseffecten
Als subsidie ook voor nieuwe doelgroepen bedoeld is, dan zal zich gauw de situatie voordoen dat er meer 
aangevraagd gaat worden dan het gestelde plafond. Dat stelt behoorlijke eisen aan verdelingsregels. 
Hierover is nu nog niets te zeggen.
Betreurenswaardig overigens als er een concurrentiepositie tussen verenigingen zou ontstaan wegens een 
plafond in het uitgavenniveau. Vraagt in ieder geval het uitspreken door het college van de intentie om mee 
te groeien met de ontwikkelingen: als je activiteiten op een goed manier doet, dan krijg je de subsidie die 
voor alle vergelijkbare activiteiten van verenigingen hetzelfde is.

Het nieuwe subsidiebeleid mag er ook niet toe leiden dat sportverenigingen door het subsidiebeleid 
activiteiten (moeten) gaan doen die nu niet tot de core business behoren. Zeker mag het niet ten koste van 
de huidige inspanningen voor jeugdsport gaan.  Bij nieuwe, extras subsidiedoelen moet er ook extra 
financiering beschikbaar worden gesteld.
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Structurele financiering
De indruk bestaat ook, dat het nieuwe subsidiebeleid zich vooral gaat richten op het subsidiëren van 
projectmatige activiteiten. Sportverenigingen hebben daarentegen juist behoefte aan structurele subsidies.

Verkrijgbaarheid subsidie
De sportverenigingen verwachten dat kleine verenigingen op achterstand komen, omdat zij nauwelijks in 
staat zijn subsidiabele plannen op te stellen. Vooralsnog mag het aanvragen van subsidie geen extra werk 
opleveren.

Wordt ook wel een extra aandachtspunt: welke rol/invloed is er van de ledenvergadering als de gemeente 
voor subsidie andere accenten wil leggen, c.q. invloed op het verenigingsbeleid uitoefent.

Vermogenstoetsing
Bestemmingsreserves moeten mogelijk zijn. Mogen niet betrokken worden bij toekenning subsidie. Het is 
vreemd, dat als activiteiten worden gesubsidieerd en subsidie alleen wordt verleend als de activiteiten 
plaats hebben gevonden, dan nog een extra toets op het vermogen plaats vindt. Bovendien is onwenselijk 
dat B & W zich bemoeien met het vermogen van sportverenigingen. Vraag blijft hoe accountants hiermee 
om zullen gaan, c.q. dit goed gaan keuren. 

Geldt dit overigens wel voor sportverenigingen (in de nota is sprake van een ondergrens van € 5000,00)?  
Bij sportverenigingen is de omvang van de sportsubsidie in verhouding tot andere bronnen van financiering 
relatief klein. Je kunt ook niet zomaar zeggen dat de subsidie tot vermogensvorming leidt. Kan Hordijk 
(adviesbureau van het college over dit onderwerp) een format ontwikkelen dat het simpel maakt?
Het moet ook niet zo zijn, dat je door incidentele vermogensvorming (bijvoorbeeld tijdelijk een goed 
sponsor) geen subsidie meer krijgt. 

Toetsing moet wel proportioneel zijn en de verenigingsadministratie niet onevenredig belasten.

Is ook goed per verenigingen af te spreken en te verantwoorden.
NB: bij het invoering van subsidie van activiteiten valt de noodzaak om naar vermogensvorming te kijken 
weg (tenzij subsidie alleen bestemd wordt voor “behoeftige” verenigingen).

Vervolgacties
Op basis van de schriftelijke bijdragen en de vanavond besproken punten zal Will Mossink namens de 
sportverenigingen een schriftelijke reactie opstellen. Hij zal deze voor verzending aan het college op 
zondagavond 26 november eerst nog voorleggen aan de deelnemers aan dit overleg. De definitieve reactie 
stuurt hij ook toe naar de raadsfracties en naar de griffier.

4. Rondvraag

Ter sprake komt de aanwezigheid van Platform Sport Houten bij de bespreking van dit onderwerp tijdens 
de e.v. vergadering van de raadscommissie Samenleving op dinsdag 28 november. Het Platform zal bij 
deze gelegenheid spreektijd aanvragen. 
Peter van der Wens zal daar namens de sportverenigingen inspreken en desgevraagd benadrukken, dat 
de sportverenigingen de uitwerking in dit stadium nog onduidelijk vinden. Het college lijkt zelf nog niet te 
weten hoe een en ander verder uitgewerkt zal worden en ook de ambtenaren die op de informatie-avonden 
toelichting gaven konden nog maar weinig duidelijkheid geven.

Bijlage bij:
Verslag extra bijeenkomst Platform Sport Houten

d.d. 24 november 2006

Deelnemerslijst
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Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie
BV Houten Peter van der Wens Voorzitter
Handbal Vereniging Houten Niek Kools Penningmeester
HSV Houten Dragons Will Mossink
Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen

Herman Schilperoort
Voorzitter
Secretaris

KV Victum/IGCN Ilse Ponsen Voorzitter
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt

Petra van den Bovenkamp
Voorzitter
Penningmeester

Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter

Schriftelijke bijdragen van:
GoSwim
Hockeyclub Houten
Judo Groot Houten
KV Victum/IGCN
SV Houten
Tennisvereniging SET Schalkwijk
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