Convenant Informatievoorziening
Sportverenigingen, vertegenwoordigd in het Platform Sport Houten
– gemeente Houten
De ondergetekenden:
1.

de gemeente Houten, te dezen op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester, die als gemachtigde namens hem wethouder H.J.C.
Geerdes heeft aangewezen, hierna te noemen: "de gemeente”; en

2.

het Platform Sport Houten, te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer P. van der
Wens, hierna te noemen: "het Platform";

Ondergetekenden ook gezamenlijk hierna te noemen: "partijen",
in overweging nemende dat:
- het wenselijk is dat sportverenigingen zoveel mogelijk betrokken worden bij de totstandkoming van
beleid dat sport en bewegen betreft of dat hieraan gerelateerd is;
- het Platform Sport Houten alle sportverenigingen in de gemeente Houten vertegenwoordigt;
- het Platform Sport Houten op dit moment op informele basis voor sportzaken al regelmatig voor de
gemeente gesprekspartner is;
- de gemeente de samenwerking en met name de betrokkenheid van de sportverenigingen bij het
opstellen en implementeren van het sportbeleid meer vorm willen geven;
verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
1) Doelstellingen
De gemeente stelt zich ten doel dat:
de inwoners van Houten kunnen deelnemen aan een georganiseerde of een ongeorganiseerde
sport;
de inwoners van Houten plezier, vriendschap, ontspanning en inspanning ervaren bij het
uitoefenen van hun sport;
sport bijdraagt aan de verbetering van de sociale samenhang (in de vereniging en de wijk);
door middel van het beoefenen van een sport de gezondheid en een actieve leefstijl bij de
burgers van Houten bevorderd worden.
2)

Om aan het realiseren van deze doelen bij te dragen vraagt dit teamwork van de gemeente en
de sportverenigingen
De gemeente spant zich ter uitvoering van deze doelstellingen in om tijdig relevante informatie over
alle voor sport en bewegen relevante beleidsontwikkelingen die het sportbeleid (kunnen) raken met de
sportverenigingen te bespreken. Daartoe is het wenselijk dat partijen elkaar in een zo vroeg mogelijk
stadium betrekken bij de planvorming en/of het ontwikkelen van sportbeleid en van ander beleid dat
gerelateerd is aan sport.
Het Platform ontvangt hiervoor tijdig de (concept)beleidsstukken en alle overige informatie om een
goede beoordeling hiervan mogelijk te maken.
De gemeente zorgt ervoor dat deze afspraken in de ambtelijke organisatie bekend zijn en werken dit
voor betrokken afdelingen uit in relevante procedures en werkafspraken.

De wederzijdse informatievoorziening heeft in ieder geval betrekking op:
het opstellen en implementeren van gemeentelijk sport- en beweegbeleid;
het vaststellen van regels, voorschriften en voorwaarden met betrekking tot de bestemming van
voor sport en bewegen relevante gebieden;
het inrichten van het grondgebied, waarop ook ruimte geboden kan worden aan (openbare) sporten recreatiefuncties;
het realiseren, het veranderen en het vernieuwen van sportaccommodaties;
het exploiteren van de gemeentelijke sportaccommodaties;
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-

het vaststellen van regels, voorschriften en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de
gemeentelijke sportaccommodaties; en
de op de gemeentebegroting voor sport en bewegen op te nemen bedragen en de besteding
daarvan.

3) Reactie
Het Platform beoordeelt of en zo ja op welke wijze een reactie kan worden gegeven op de verstrekte
informatie. Het Platform informeert de gemeente hierover zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen de gestelde termijn. Indien wenselijk vindt hierover een gesprek plaats tussen partijen.
4) Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijks evalueren partijen de manier waarop en de mate waarin zij elkaar hebben geïnformeerd over
en betrokken zijn bij plannen die in ontwikkeling zijn (bestuurlijk overleg). Tevens wordt vooruitgeblikt
naar de toekomstige plannen. De planning van de bestuurlijke overleggen tussen partijen wordt mede
op basis van deze vooruitblik vastgesteld.

Houten, 14 maart 2013
Namens het Platform Sport Houten

Namens gemeente Houten

P. v.d. Wens,
Voorzitter.

H.J.C. Geerdes,
wethouder sport.
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