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Onderwerp:
Visie op sport en bewegen in Houten in 2025

Beslispunten:
De Visie op sport en bewegen in Houten in 2025 vast te stellen

Samenvatting:
In deze notitie geeft de gemeente Houten haar visie op sport en bewegen tot aan
2025. Het huidige veelzijdige sport- en beweegaanbod stimuleert inwoners van
Houten om actief te zijn door sport te beoefenen en zich in te zetten voor hun
vereniging. Dit willen we in de toekomst zo houden, maar onze ambitie reikt verder:
we willen nog meer inwoners deelgenoot maken van het leuke dat sport en bewegen
te bieden heeft.
Een nieuwe visie voor de komende jaren biedt duidelijkheid en houvast om
beslissingen te nemen op het terrein van sport en bewegen en zorgt voor flexibiliteit
en focus in de uitvoering.
Deze nieuwe visie bouwt voort op de bestaande visi e, met enkele
accentverschuivingen. Het eerste accent betreft de rol van de gemeente en de
sportverenigingen. Nog meer dan voorheen ligt het initiatief bij de sportverenigingen
en heeft de gemeente meer een ondersteunende rol. Dit is de nieuwe bestuursstij l die
het college heeft opgenomen in haar collegeprogramma 2014 -2018.
Daarnaast is de positie en rol van sport veranderd. Sporten is niet alleen maar een
doel op zich, maar ook een middel om resultaten op andere beleidsterreinen te
behalen. Om die resultaten te behalen zijn verbindingen met het maatschappelijk veld
van groot belang.
Een laatste accentverschuiving betreft de noodzaak om in te spelen op de
veranderingen in de samenleving; de demografische opbouw van de gemeente Houten
die aan verandering onderhevig is en de taken die vanuit het Rijk gedecentraliseerd
worden naar de gemeente.
De gemeente Houten heeft als doel het krijgen en behouden van een gezonde, vitale,
zelfredzame en veerkrachtige samenleving. Sport en bewegen leveren hier een flinke
bijdrage aan, zowel bij het versterken van de individuele veerkracht als bij het
vergroten van de sociale samenhang.
Houten heeft een gevarieerd sportaanbod. Inwoners kunnen voor bijna elke sport
terecht bij een vereniging. Ook staat sport meer in verbindi ng met het simpelweg
bewegen en het hanteren van een gezonde leefstijl.
De verenigingen zijn levendig en actief, waarbij sommige al inzetten op het aangaan
van samenwerkingsverbanden en verbindingen met maatschappelijke organisaties en
doelen.
De rode draad in de visie van deze sportvisie is het verbinden en integreren van de
diverse thema’s; sociale binding, maatschappelijke participatie, integratie en
gezondheid. Het uiteindelijke doel is dat alle Houtenaren genieten van sporten en
bewegen, hierdoor gezond zijn en blijven en door sport en bewegen naar vermogen
kunnen participeren in de maatschappij.
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-2De visie op sport en bewegen in Houten in 2025 luidt als volgt:
Iedereen is actief en vitaal!
Het doel is een vitale en sportieve samenleving. Sport en bewegen is toegankelijk
voor iedereen en draagt bij aan de gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie.
De goede basis die in de afgelopen jaren is neergezet blijft in stand. De vitale en
sportieve samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners,
sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente.
Actieve en vitale inwoners krijgen we door het bevorderen van multifunctioneel
gebruik van sportaccommodaties en sportkantines, een openbare ruimte die
uitnodigt tot bewegen en toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen
die de verbinding met het maatschappelijk veld willen aangaan.
In de visie op sport en bewegen wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Vitale en sportieve samenleving
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid
- Sportvoorzieningen algemeen
- Multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen
- Financiële positie sportverenigingen
- Sportfonds
- Zwembad
- Openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen
- Toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen
- Topsport
- Verbinding met maatschappelijk veld
In de bijlagen blikken we terug op de sportnota 2008 -2015 en geven we een
cijfermatig overzicht van de sport anno 2015.

Aanleiding:
De afgelopen jaren zijn we in Houten geconfronteerd met veranderingen op allerlei
gebied die ook van invloed zijn op sport en bewegen. Deze veranderingen en ook de
toekomstige ontwikkelingen vereisen een visie op hoe sport en bewegen nog meer te
verankeren in de maatschappij en in de overige beleidsterreinen.
Daarnaast zijn de huidige sportvisie en sportnota van kracht tot aan eind 2015 en de
bezuinigingen op het programma Sport zijn mede aanleiding om een nieuwe visie op
te stellen voor sport en bewegen.

Doel van dit voorstel:
De Visie op sport en bewegen in Houten in 2025 geeft richting aan het sportbeleid en
zorgt ervoor dat de afwegingen met betrekking tot sport integraal gemaakt worden.
Deze visie dient als sturingsinstrument voor de gemeenteraad en het college bij te
nemen beslissingen over het sportbele id. Daarnaast is het ook voor sportverenigingen
en andere maatschappelijke organisaties een leidraad bij het uitvoeren van taken en
het aangaan van verdergaande samenwerkingsrelaties.
Het uiteindelijke doel is dat alle Houtenaren genieten van sporten en be wegen,
hierdoor gezond zijn en blijven en door sport en bewegen naar vermogen kunnen
participeren in de maatschappij.

Argumenten per beslispunt:
1.1

Op 31 december 2015 verloopt de periode van de huidige sportnota en
sportvisie
De huidige sportnota en sportvisie zijn geschreven voor de periode 2008 -2015. In
2012 is er een Tussenstand opgemaakt van de huidige sportnota. Het aflopen van
deze periode is o.a. aanleiding om een nieuwe visie vast te stellen. Gekozen is om de
visie op sport en bewegen qua tijdsduur (en inhoud) gelijk te laten lopen met de
Toekomstvisie Houten 2025.

-31.2
Actuele ontwikkelingen vragen om bijstelling van het beleid
De afgelopen jaren zijn we in Houten geconfronteerd met veranderingen die ook van
invloed zijn op sporten en bewegen. De belangrijkste zijn:
- de transities van de W MO, Jeugdwet en Participatiewet naar de gemeente;
- de vergrijzing van de bevolkingssamenstelling;
- vernieuwde rol van de gemeente: van verzorgend en organiserend naar
faciliterend en ondersteunend;
- veranderingen in: de vraag naar sport en het verenigingsgevoel, in financiële
situaties bij sportverenigingen en het beter benutten van de functie die sport kan
hebben in de samenleving;
- een nieuw gezondheidsbeleid en nieuw te ontwikkelen beleidskader op het gebied
van Jeugd & Onderwijs.
Deze veranderingen en toekomstige ontwikkelingen vereisen een visie op hoe sport
en bewegen nog meer te verankeren in de maatschappij en in de overige
beleidsterreinen.
Door invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein zijn er meer kansen
gecreëerd om sport en bewegen te verbinden met andere beleidsterreinen. Sport en
bewegen kan als katalysator dienen voor het behalen van resultaten binnen andere
beleidsterreinen.
De samenleving die we in Houten willen hebben, zoals ook ges chetst in de
Toekomstvisie Houten 2025, vraagt om een bijdrage van alle deelnemers in de
samenleving. Door het aangaan van allianties, samenwerkingsverbanden en het
buiten de bekende paden treden komen er mooie ontwikkelingen op gang die dit beeld
verwezenlijken.
We nodigen sportverenigingen uit om meer te betekenen binnen het sociale domein,
vooral op het gebied van bewegen. Een beoogd effect is nog meer sociale binding,
maatschappelijke participatie en integratie. Dit is een ontwikkeling die al gaande is en
de komende jaren verder versterkt en ondersteund zal worden.
1.3

De gevolgen van de bezuinigingen en de veranderingen in de vraag naar sport
eisen van de sportverenigingen en gemeente een visie voor de toekomst
Het sportveld wordt geconfronteerd met grot e veranderingen, die voortkomen uit
diverse ontwikkelingen. Te denken valt aan veranderingen in de vraag naar sport, de
financiële situaties, en veranderingen in het verenigingsgevoel van de inwoners.
Om te kunnen voortbestaan is het nodig dat verenigingen zich buigen over hun
toekomst.
Enkele sportverenigingen zijn zich al terdege bewust van deze veranderingen en
hebben al stappen gezet om de sportvereniging en haar faciliteiten maatschappelijk
breder in te zetten.
Verenigingen die hierbij hulp nodig hebb en, kunnen een beroep doen op
ondersteuning van het Sportpunt Houten.

Participatie:
De Visie op sport en bewegen is voorgelegd aan verschillende sleutelfiguren in de
sport en het maatschappelijk veld. Enkele sportverenigingen (volleybal, hockey,
korfbal en sport en recreatie) hebben meegelezen met de eerste concepten van de
visie en hebben hun input geleverd. Ook het Platform Sport Houten is continu
betrokken geweest en heeft input geleverd voor de nieuwe visie.
Op 28 september 2015 is de visie en het ove rkoepelende thema “Gezonde Leefstijl”
besproken op het Strategisch Beraad jeugd/ LEA. In het Strategisch Beraad
Jeugd/LEA nemen vertegenwoordigers deel van o.a. het onderwijs (zowel primair als
voortgezet), kinderopvangorganisaties en Peuterschool Houten, de
jeugdgezondheidszorg, Van Houten&co, Bibliotheek Lek en IJssel, het Centrum voor
Jeugd en Gezin en het Sportpunt Houten. De aanwezigen hebben ingestemd dat dit
thema op de agenda van het SBJ/LEA moet komen voor 2016.
Het college is half november meegenomen in de rode lijn van de nieuwe visie.
Op 7 december 2015 zijn de sportverenigingen geïnformeerd over de nieuwe
sportvisie tijdens het Platform Sport Houten. De aanwezige verenigingen konden zich
vinden in de rode lijnen van de Visie op sport en bewegen. De meeste verenigingen
kijken vooral uit naar de concrete invulling van deze nieuwe visie in de
uitvoeringsplannen c.q. jaarwerkplannen.
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Communicatie:
De nieuwe Visie op sport en bewegen zal via diverse kanalen gecommuniceerd gaan
worden met het sportveld en andere betrokkenen. Denk hierbij aan het Platform Sport
Houten en de website van Sportpunt Houten
Voortgang:
Na vaststelling van de visie door uw raad kan gestart worden met de uitvoering.
De sportverenigingen zal gevraagd worden hoe zij gezamenlijk invulling kunnen geven
aan de visie. W at kunnen zij bijdragen om de doelstellingen op langere termijn te
realiseren en welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig.
Bij het maatschappelijk veld en het onderwijs zal geïnventariseerd worden wa t hun
behoefte is rondom sport en bewegen en ook hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan
de doelstellingen.
Aan de hand van jaarplannen worden er concrete doelstellingen geformuleerd en
acties uitgezet om deze structureel te realiseren en te borgen. Dit alle s met in het
achterhoofd: Houten sportief en actief!
In het Platform Sport worden de ambities en de uitwerking van de jaarplannen
gecoördineerd en bewaakt. Ook zal via dit platform de evaluatie en monitoring
plaatsvinden. In dit proces is voor het Sportpu nt Houten een ondersteunende rol
weggelegd.
De gemeenteraad wordt geïnformeerd via de gebruikelijke beleidscyclus (begroting,
perspectiefnota etc.).

Financiën:
De Visie op sport en bewegen in Houten in 2025 is budgetneutraal. Dat wil zeggen dat
er geen extra gelden nodig zijn.
De subsidies aan de sportverenigingen zijn gestopt. Voor het realiseren van de visie
op sport en bewegen zal naast het beschikbare budget op Sport ook gebruik gemaakt
kunnen worden van budgetten op andere beleidsterreinen. Daarnaas t kunnen
sportverenigingen een aanvraag indienen bij het Sportfonds en bij diverse ministeries.

Evaluatie:
In het Platform Sport worden de ambities en de uitwerking van de jaarplannen
gecoördineerd en bewaakt. Ook zal via dit platform de evaluatie en monitoring
plaatsvinden. In dit proces is voor het Sportpunt Houten een ondersteunende rol
weggelegd.
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De Visie op sport en bewegen in Houten in 2025 vast te stellen.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 februari 2016.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong

*2015-058*
2015-058

