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Bijeenkomst van 12 december 2011, 19.30 – 22.00 uur 

Zwembad De Wetering, Hefbrug 2, 3991 LB Houten 
 
 
 
Verslag (voorlopige versie, vast te stellen bij de eerstvolgende bijeenkomst) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
Peter van der Wens introduceert Christine van Bemmel. Zij neemt de sportportefeuille over van 
Charlotte Laurant. Hij memoreert vervolgens, dat Gerrit van Bochove wegens diens pensionering voor 
het laatst aanwezig is. Hij verwelkomt de nieuw aanwezige Paul van Doorne (GOSwim), Harry pronk 
(HV Houten), Caspar de Bok (VC Houten) en Ed Achterberg (HC Houten). Bij de afmeldingen noemt 
hij met name Mike Oosterwaal (TC De Doordraaiers), die wegens familie omstandigheden niet 
aanwezig is.   
 
 
2. Verslag van de bijeenkomst van 30 juni 2011 

 
Het verslag van de bijeenkomst van 30 juni 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
 
3. Mededelingen 

 
Binnensportaccommodaties: Wethouder Herman Geerdes deelt enkele besluiten mee over de 
toekomst van de binnensportvoorzieningen: 
1. Het idee voor een Sporthal Plus in Houten Zuid is van de baan. In plaats daarvan komen er voor 

het nieuwe scholencomplex in Hofstad 2 gymzalen. 
2. Voor de voorgenomen sloop van Den Oord is vervangende accommodatie nodig. Daarom omarmt 

gemeente Houten het initiatief van HV Houten om een eigen hal te bouwen. HV Houten maakt 
daarmee ruimte in De Slinger voor gebruikers van Den Oord en kan aan enkele gebruikers van 
Den Oord (o.a. Judo) ook onderdak bieden in de nieuwe hal.  

Dit wordt voor langere tijd het eindplaatje wat betreft alle beschikbare binnensportvoorzieningen. 
 
De Meerpaal, fase 1 en 2:  Wethouder Herman Geerdes vertelt, dat fase 1 (Hockey, Honkbal, 
Handbal) voorspoedig  verloopt. Volgens plan gaat HC Houten in september over. Fase 2 (natuur- en 
recreatiezone en Fase 3 (werken) wil de gemeente in het kader van nieuwe bezuinigingsmaatregelen 
in omgekeerde volgorde plannen, zodat eerst inkomsten worden gegenereerd, voordat in 
voorzieningen wordt geïnvesteerd (betreft ca. 2.1 miljoen kosten, d.w.z. ca. 150.000,-- rente per jaar).  
 
Huurtarieven niet gesubsidieerde verenigingen: Gerrit van Bochove (gemeente Houten) wijst op een 
nagestuurde correctie op het verslag van de vorige bijeenkomst: het is niet zo, dat alle verenigingen 
en andere huurders die niet gesubsidieerd worden, per definitie voor het gesubsidieerde tarief in 
aanmerking komen. Hij kondigde criteria aan om vast te stellen voor welke huurders een hoog (niet-
gesubsidieerd) of laag (gesubsidieerd) zaalhuurtarief geldt. Het zal nog enkele maanden duren 
voordat hier duidelijkheid over is. 
Naar aanleiding hiervan merkt wethouder Geerdes op, dat de term “gesubsidieerde vereniging” wat 
hem betreft sowieso moet veranderen. Het streven moet juist zijn om subsidieonafhankelijk te worden. 
Er komt een nieuwe huurverordening, waarin bepalingen aangepast worden zodat sportverenigingen/ 
huurders meer ruimte krijgen om eigen inkomsten te verwerven (bijv. ruimte voor reclame). 
 
Huurtarieven, jaarlijkse indexering: Gerrit van Bochove licht toe, dat de wijze van indexering voor de 
huurtarieven wordt aangepast, zodat het tijdstip van de jaarlijkse verhoging aansluit bij de 
huurovereenkomsten. De eerste verhoging vindt plaats op 1 augustus 2012. De eerste verhoging is 
(eenmalig) hoger dan gebruikelijk, om de eerste 7 maanden van 2012 te compenseren. 
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Algemene subsidieverordening (Asv): Fred Rijkens (hoofd Welzijn) legt uit, dat de aanpassingen die 
nu aan de Gemeenteraad zijn voorgelegd de aanvraag en verantwoording van subsidie zullen 
vereenvoudigen. Het wordt ook mogelijk om bij stabiele subsidierelaties over een langere periode 
subsidie toe te kennen. Subsidie moet wel eerder (1 juni) worden aangevraagd.  
Paul van Doorne (GoSwim) verzoekt om de toekenning op een eerder moment te doen (31 oktober), 
zodat de vereniging tijd heeft de begroting aan te passen als sprake is van een lagere toekenning. Dit 
verzoek is ook schriftelijk ingediend en zal in de nota van zienswijze beantwoord worden. 
 
Mededelingen van de verenigingen: Peter van der Wens (BV Houten) meldt dat De Molenwiek haar 
kantine weer terugheeft. Er is een nieuwe kantinebeheerder. Het is te merken, dat het sociale leven 
van de vereniging nu weer groeit. 
Herman Geerdes vult aan, dat in het kader van het beheer van de sporthal ook enkele bevoegdheden 
bij de nieuwe beheerder van de kantine zijn neergelegd. 
 
 
4. Ombuigingen Sport 
 
Bij de bespreking is Jeroen Zwart, beleidsmedewerker bij afdeling Economische Zaken van gemeente 
Houten, aanwezig. Wethouder Geerdes licht onder meer diens specifieke opdracht toe. 
 
Ombuigingen 1e tranche: Wethouder Geerdes verontschuldigt zich allereerst, dat er na de 
sportconferentie begin 2011 een windstilte ontstond wat betreft het gemeentelijke antwoord op de 
waardevolle ideeën die daar ter sprake kwamen. Dit komt volgens de wethouder vooral, omdat er veel 
raakvlakken blijken te zijn met diverse andere beleidsgebieden en dat de aanpak hierbij binnen de 
ambtelijke organisatie minder snel te organiseren viel, dan hij had verwacht. Naar aanleiding van 
uitblijvend resultaat is recent de afdeling Economische zaken hierbij betrokken. Projectleider Jeroen 
Zwart heeft de opdracht gekregen om uit te werken welke regelgeving kan worden aangepast om 
sportverenigingen meer ruimte te beiden voor eigen exploitatiemogelijkheden. Er ligt al een lijst met 
ideeën, dus het is niet de bedoeling opnieuw bij alle betrokken sportverenigingen te rade te gaan. 
Jeroen Zwart is in zijn werk al op veel verschillende manieren met ondernemers bezig over de vraag 
hoe om te gaan met kansen en de huidige gemeentelijke “hokjes’. Hij beschouwt zijn kersverse 
opdracht als een interessante uitdaging om zijn inzichten over ondernemerschap op toe te passen. 
Jeroen Zwart wil eind april 2012 een eerste inventarisatie met voorstellen opleveren. Hij zal dat in 
nauwe samenwerking met de betrokken verenigingen ontwikkelen, want zijn voorstellen moeten de 
betrokken verenigingen eind april ook voldoende zicht bieden op de richting waarin ruimte gaat 
ontstaan voor eigen inkomsten.  Hij beseft goed, dat dit van groot belang is voor de subsidieaanvraag 
van betrokken verenigingen voor 2013 (die uiterlijk op 1 juni 2012 moet zijn ingediend). 
 
Wethouder Geerdes benadrukt nogmaals, dat zijn vertrekpunt is, dat verenigingen zonder subsidie 
zouden moeten willen leven, ook als er geen bezuinigingsronde zou zijn. Hij waardeert het, dat hij 
sportverenigingen ontmoet, die nu al concreet met het wegvallen van subsidie rekening houden.  
Juist daarom wil hij, dat een aantal zaken nu snel geregeld wordt voor de verenigingen die daar 
mogelijkheden voor hebben.  
Met zo’n benadering verwacht hij, dat ondernemerschap in de sport zelfs meer inkomsten kan gaan 
opleveren, dan in het kader van de ombuigingen nodig is. Hij treft de nodige voorzieningen waarmee 
deze (extra) inkomsten voor de sport behouden blijven. 
 
De aanwezige sportbestuurders beamen, dat zij concreet en vanuit een positieve benadering mee 
willen kijken naar de mogelijkheden. Zij geven daarbij wel de beperkte bandbreedte aan, die het niet 
eenvoudig zal maken.  
Men merkt op, dat -gelijk met de eventuele verruiming die zij toejuichen- door de economische situatie 
ook andere invloeden op de sportverenigingen inwerken: huidige horeca- en reclame-inkomsten 
nemen op dit moment af!  Daarnaast is aan de kraan van minder uitgaven bij veel verenigingen al 
aardig gedraaid, maar als je bedenkt dat het grootste deel hiervan in trainers en accommodatie gaat 
zitten zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. 
Als dit allemaal niet gaat werken, dan is contributieverhoging het enige alternatief wat resteert. De 
hoogte hiervan is niet eindeloos rekbaar. Op den duur moet je ernstig rekening houden met verlies 
van leden/sporters die deze kosten niet meer op kunnen brengen. 
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Subsidie 2013: Na alle maatregelen uit Ombuigingen 1e tranche verwacht wethouder Geerdes 
voldoende subsidieruimte beschikbaar te krijgen voor wie subsidie dan nog nodig heeft. Dat kan ook 
heel goed verenigingen betreffen, die nu geen subsidie ontvangen (omdat het subsidieplafond nu al is 
bereikt). In de periode tussen april en juni moet samen met de sportverenigingen nog wel ingevuld 
worden met welke criteria de dan nog beschikbare subsidies (en evt. nieuwe extra inkomsten) in de 
nieuwe situatie het beste voor de sport ingezet kunnen worden. 
 
Ombuigingen 2e tranche:  Wethouder Geerdes licht toe, dat gemeente Houten verrast was over de 
noodzaak tot een tweede ombuigingsronde vanwege het eigen vermogen van de gemeente. 
Hierbij was snel handelen vereist, waardoor voorstellen wel aan de gemeenteraad zijn aangeboden, 
maar nog niet met alle betrokken partijen besproken konden worden. Dit zal plaatsvinden zodra de 
gemeenteraad een reactie op de ombuigingsvoorstellen heeft gegeven (20 december 2011). Deze 
voorstellen zullen niet alleen voor de sport, maar voor alle andere velden pijn gaan doen. Het college 
verwacht, dat met deze ronde de gemeentelijke financiële situatie in 2013 wel weer positief zal zijn. 
Dit staat los van wat te verwachten valt door een evt. extra bezuinigingsronde van de rijksoverheid. 
 
Wat betreft de sportsector zitten de kosten vooral bij de accommodaties. Daarom is voor deze 2e 
ombuigingsronde vooral naar deze uitgaven verder gekeken. Aan de gemeenteraad is voorgesteld de 
huurtarieven van sportaccommodaties te verhogen en is voorgesteld het buitenbad te sluiten. 
Wat betreft de verhoging van de huurtarieven is sprake van het terugdraaien van de vorig jaar 
afgeronde verlaging met 25% naar 20%. Het ligt niet voor de hand, antwoordt de wethouder 
desgevraagd, dat deze tariefstijging weer ongedaan zal worden gemaakt, zodra de financiële situatie 
weer is verbeterd. In vergelijking met andere “pijn” staat dat niet bovenaan het lijstje. 
 
Een rondvraag onder de aanwezige sportbestuurders leert, dat de voorgenomen verhoging van de 
zaalhuurtarieven bij de verenigingen niet zonder gevolgen zal blijven. Sommige verenigingen hebben 
deze gevolgen al in kaart gebracht en hebben met het oog op het stapeleffect van het wegvallen van 
subsidie én het wegvallen van sponsorcontracten, naast ook nog de te verwachten verhoging van de 
huurtarieven de contributie voor leden al verhoogd. 
Daarnaast woekert men met het beschikbare budget voor zaalruimte. Een enkele vereniging probeert 
te tornen aan de landelijke bondsafdrachten. 
In het algemeen wordt gesteld, dat de sportverenigingen een relatief kleine verhoging van de kosten 
wel zullen kunnen incasseren, maar wordt de kostenverhoging door het genoemde stapeleffect 
substantieel groot, dan zal “de gletscher smelten” en zullen verenigingen de financiële problemen met 
steeds minder mensen op moeten lossen. De zorg is of daarvoor spankracht aanwezig blijft. 
 
 
5. Vergaderorde 
 
Tijdens de bijeenkomst van 30 juni jl. stelde Ton van der Ham (HSSV) voor eens op een aparte 
bijeenkomst te kijken naar het bestaan en functioneren van Platform Sport Houten. Ton bood hiervoor 
een schriftelijke voorzet aan en vroeg een oproep rond te sturen zodat iedere betrokkene hier vooraf 
(schriftelijke) inbreng aan kon leveren. Zijn notitie is daartoe met de agenda voor deze bijeenkomst 
toegestuurd. Hier zijn geen schriftelijk reacties op ontvangen. 
Ton wil met een aantal voorstellen een ruimere kring sportbestuurders bij de bijeenkomsten bereiken. 
Hij stel met name voor om de agenda c.q. de besprekingen bewuster toe te spitsen op onderwerpen 
van algemeen/gemeenschappelijk belang en onderwerpen die voor een beperkte kring interessant zijn 
en/of veel vergadertijd vragen in een aparte setting (bijeenkomst of per mail) te behandelen. De 
algemene bijeenkomsten van Platform Sport Houten moeten vooral agendavormend zijn. 
 
De meeste aanwezigen delen de bezorgdheid voor de regelmatige afwezigheid van veel bestuurders 
en kunnen zich over het algemeen in de voorstellen vinden.  
Meer schriftelijke informatievoorziening wordt niet op prijs gesteld. Er is eerder voorkeur om juist 
tijdens de bijeenkomsten te worden bijgepraat, al kan dat soms wel wat beknopter. Vooraf 
toegestuurde schriftelijke informatie blijkt toch vaak slecht of niet gelezen te worden. 
In het algemeen heeft men geen voorkeu voor een te strakke organisatie van de bijeenkomsten. 
 
Geopperd wordt om de onderlinge interactie/levendigheid te bevorderen door meer onderwerpen 
binnen subgroepen te bespreken. Dit idee wordt niet overgenomen. De vergadertijd is te kort om dit 
goed te kunnen organiseren en juist ook de plenaire uitwisselingsfunctie wordt van belang gevonden. 
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Deze werkvorm doet ook geen recht aan de platformfunctie, waarmee de sportverenigingen via deze 
bijeenkomsten inmiddels een serieuze gezamenlijke gesprekspartner met gemeente Houten zijn. 
 
De discussie wordt afgesloten met de volgende conclusies: 
1. In de werkvorm voor de platformbijeenkomsten moeten we er vooral naar streven de 

gezamenlijkheid te behouden. 
2. Bij bespreking van agendapunten moeten we erop letten in de behandeling eerder over te stappen 

naar speciale behandelingsvormen. 
3. De bijeenkomsten moeten niet langer dan 1,5 á 2 uur duren en daarvoor moet en beperkt aantal 

onderwerpen op de agenda worden geplaatst. 
 
Daan Swart (Taurus) biedt aan te onderzoek of voor de onderlinge discussie digitale platform-functies 
gebruikt zouden kunnen worden.  
   
 
6. Wat verder ter tafel komt 
 
 - 
 
 
7. Rondvraag 
 
Ton van der Ham (HSSV): HSSV ontfermt zich over de organisatie rond de gemeentelijke IJsbaan 
zodra hierop geschaatst kan worden. Ton van der Ham verzoekt de sportverenigingen mee te werken 
vrijwilligers te vinden in een periode dat sportverenigingen door de vorst doorgaans zelf op een laag 
pitje draaien. Hij stuurt de secretaris voor verspreiding een tekst toe (WM: inmiddels gebeurd). 
Ook suggesties voor sponsoring zijn welkom, om de voorzieningen op een hoger plan te brengen.  
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 12 december 2011 

Deelnemerslijst 
 
 
Verenigingsbesturen van: 

 
Naam deelnemer 

 
Functie 

BC Woodpeckers Jos Theeuwen Bestuur, communicatie 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter 
GoSwim Paul van Doorne Bestuur 
Handbal Vereniging Houten Harry Pronk  

Dick Jacobs 
Voorzitter 
 

Hockeyclub Houten Ed Achterberg Voorzitter 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter 
HSV Houten Dragons Hans Feikema Penningmeester 
Judovereniging Groot Houten Simon Peijnenborgh Secretaris 
KV Victum/IGCN Peter Brussaard Bestuur 
Taekwondo vereniging Taekyon Gerard Sleijpen Voorzitter 
VC Houten Caspar de Bok Secretaris 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom 

Daan Swart 
Voorzitter 
Penningmeester  

 
Gasten 
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder (tot punt 5) 
Gemeente Houten Red Rijkens Hoofd Welzijn (tot punt 5) 
Gemeente Houten Jeroen Zwart Projectleider (tot punt 5) 
Gemeente Houten Christine van Bemmel Beleidsmedewerker (tot punt 5) 
Gemeente Houten Gerrit van Bochove Beleidsmedewerker (tot punt 5) 
Sportpunt Houten Robbert Bessems Sportmakelaar 
Sportpunt Houten Jolijn van de Giessen Combi sport&onderwijs 
 
Afmeldingen 
Beachsport Ellen de Roos/ 

Heleen Veder 
Voorzitter 

Loopgroep Houten Henk Hofman Secretaris 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  
St. Sportieve Recreatie Houten Adri Abrahamse Bestuur 
TC Houten  Menno Hemrika Voorzitter 
TV De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter 
Vrijwilligerscentrale /Van Houten & Co Margreet Rijgersberg Coördinator 
 
Sportverenigingen, niet aanwezig, zonder kennisgeving: 
Atilla Houten Angelique van Soest  
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter 
HFC Heroes (Floorball) Eef Custers Voorzitter 
HTTC Jelle Klooster Secretaris 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter 
Peuter Voetbal Houten Natasja Oving Voorzitter 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris 
SV Houten John Vermeulen Wnd voorzitter 
TC Atalanta S. Komijn Voorzitter 
TV SET Adri Peek Voorzitter 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter van Wijngaarden Voorzitter 
 


