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Van 2005 tot 2010



Fietsen met de wethouder

• Wethouder, ambtenaren en bestuursleden

• Bezoek sportaccommodaties

• Eenmaal per jaar

• Tijdens de tocht bespreking van locale initiatieven en 

ontwikkelingen

• Na afloop toenemend aantal bespreekpunten



2005: wens

• Gespreksplatform voor verenigingen onderling

• Reguliere gesprekspartner voor gemeente

• Beheerder budget Verenigingsondersteuning



9 juni 2005: 

1e bijeenkomst 

Platform Sport Houten

• Tarieven accommodaties

• Administratieve regeldruk

• Sportverenigingen en Alcoholbeleid

• Sportservice / ondersteuning

• Rondvraag: terrasrekening, activiteitenmarkt



Besluit 1e bijeenkomst

• 2 a 3 bijeenkomsten per jaar

• Data afhankelijk van actualiteit

• Locatie: liefst bij sportvereniging



Resultaat

• 3 a 4 bijeenkomsten per jaar

• Inmiddels 19 bijeenkomsten

• Thema’s even vaak van gemeente als van sv’n



Tarieven sportaccommodaties

Meerjaren onderhoud sportaccommodaties

Breedtesportimpuls (BSI, plan/projecten, bijv. trainers voor de klas, jeugdsportpas)

Impuls Buurt-Onderwijs-Sport (BOS, plan/projecten, bijv. jeugdbehoudende sport, jeugdsportfonds)

Verenigingsondersteuning

Ruimtebehoefte sport

Verhuur binnensportaccommodaties

Sportverenigingen en alcoholbeleid

Rookvrije sportkantines

Zorgsignalen bij jongeren 

Jaarlijkse activiteitenmarkt

Megasportdag

Vergunningenbeleid

Jeugdsubsidie

Sportvisie, sportnota, voorzieningenvisie

Maatschappelijke stages in de sport

Bewegings- en sportactiviteiten SWOH

Vrijwilligerscentrale in relatie tot sport

Thema’s



Indruk

• Indrukwekkende lijst onderwerpen

• Groeiende betrokkenheid van sportbestuurders bij 
breed scala maatschappelijke vraagstukken

• Toenemende belangstelling uit ander beleid voor 

inbreng van sport



Sportnota Houten 2008 – 2015
- een logisch vervolg

• Platform Sport Houten gesprekspartner bij ontwikkeling nota

• Brengt lijnen bij elkaar uit eerdere gesprekken

• Breed gedragen als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling

• Gaat in op: 
� individuele sporter, 

� sportaccommodaties

� sportorganisatie

• Uitwerkingen op initiatief van het platform:
� visie ontwikkeling derde voorzieningengebied

� vorm geven sportinformatiepunt



Van Platform 

naar 

Adviesraad



Betrokken bij beleid

Platform Sport naast inbreng bij sportnota ook betrokken om beleidsinitiatieven 
op sportrelevante punten te beoordelen

Bijvoorbeeld: 

• Ruimtelijke ontwerpvragen:
• Park Zuid

• Castellum

• Bos Nieuw-Wulven

• Welzijnsvraagstukken:
• Centrum Jeugd en Gezin

• kanteling WMO



Gewenst

Procedurele stroomlijning:

• wanneer wel/niet betrokken

• tijdige inbreng

Inhoudelijke borging van de inbreng: 

• draagvlak brede groep gesprekspartners

• ook anderen dan georganiseerde sport



Sport Advies Raad!

• Adviesorgaan voor de gemeente

• Eén aanspreekpunt spreekbuis voor de sport

• bewaking / borging sportbeleid

• Niet van de sport, maar voor de sport

• Relatie met sportpartners /Platform Sport 



Sport Advies Raad
vorm

• B&W verplicht zich advies te vragen

• Afwijking van advies moet gemotiveerd worden

• Max. 7 raadsleden

• Afspiegeling obv clustering (binnensport, buitensport, 
schoolsport…)

• B&W benoemt leden op voordracht

• Onafhankelijk voorzitter

• Presidium organiseert regelmatig meetings met achterban



Sport Advies Raad 
stand van zaken

• Instelling obv instellingsbesluit B & W

• Voorstel in voorbereiding voor nieuw college

• Besluit B&W verwacht: juni 2010

• Uitwerking in overleg met Platform Sport Houten

• Presidium platform = presidium adviesraad i.o.



Van BOS/BSI-projecten

naar

Sportpunt Houten 



Gezamenlijke sportactiviteiten 
situatie tot/met 2010

2005 – 2009 : Breedte Sport Impuls (BSI)

2006 – 2010 : Subsidie Buurt – Onderwijs – Sport(BOS)

10 projecten (o.a. trainers voor de klas, jeugdsportpas)

Sturing door BOS/BSI-begeleidingsgroep

Uitvoering: Sportservice Midden Nederland

Inhoudelijke sturing vnl vanuit Platform Sport



Gezamenlijke sportactiviteiten 
ontwikkelingen 2009 / 2010

Evaluatie BOS/BSI:

• Meer samenhangen van de activiteiten

• Organisatie in eigen hand

• Sturende inbreng vanuit sport

Brede School = impulsregeling combifuncties



Sportnota 2008 - 2015 
over sportorganisatie

• “Sportinformatiepunt” : centraal punt voor 

kennis en informatie

• “Sportmakelaar”: ondersteuning op maat aan 

verenigingen, buurt, onderwijs

• “Sportmakelaar”: logisch vervolg op 

coordinerende activiteiten in BOS/BSI

•Belangrijke rol bij vormgeving: Platform Sport



Sportpunt Houten
•Eén houtense organisatie voor alle sportzaken

•Werkverband voor:

� sportmakelaar

� Sportloket (sportinformatiepunt) en Website

� Combinatiefuncties / Activiteiten in verlengde van BOS/BSI

� Verenigingsondersteuning

� Afstemming sport – onderwijs

� Samenwerking in kader van brede school

•Werkgeverschap: Stichting Sport Houten (=platform sport)



Sportorganisatie 2011

Sportpunt Houten:

� Informatievoorziening en verenigingsondersteuning

� Samenhangend programma van sportprojecten

� Samenhang ook in kader Brede School

Sport Advies Raad:

� Inbreng bij beleidsontwikkeling en kwaliteit

Platform Sport Houten:

� Blijft gespreksplatform, ook voor Sportpunt en SportAdviesRaad



Sportorganisatie 2011




